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Çeviri önsözü
Hayvan ıslahı ve genetik kitabını ders kitabı kaynağı olarak birkaç yıldır kullanıyordum. Bu
kaynak dijital ve açık kaynak olarak sunulmuştu. İçinde gerek hayvan ıslahı ile ilgilenenler
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Hayvan ıslahı nedir?
Hayvan ıslahı nedir? Hayvan ıslahı, belirli bir amaç için seçilmiş olan erkek ve dişileri
yetiştirmede kullanarak önceden belirlenmiş hedef doğrultusunda popülasyonun genetik
olarak geliştirilmesidir.
Bu nedenle insanlar, önceden belirlenmiş özellikleri geliştirmek için en iyi erkek ve dişi
hayvanları belirleyerek bunları gelecek nesilleri yetiştirmek için kullanırlar, böylece bu
seçilen bireylerden elde edilen generasyon ortalama olarak ebeveynlerinden daha iyi verim
düzeyine sahip olur. Diğer bir deyişle seçilen bireylerden elde edilen popülasyonun verim
ortalaması her generasyonda belirli bir artışla sonuçlanır.

Tanım:
Hayvan ıslahı, evcil hayvanların bir sonraki kuşakta arzu edilen (ve kalıtsal) niteliklerin
geliştirilmesi için bireylerin seçilerek yetiştirilmesi işlemidir.
Bu kitabın amacı
Temel Hayvan ıslahı ile hayvan ıslahında kullanılan genetik süreçleri anlamak için gerekli
olan genetik kavramlarla başlıyoruz. Ardından, sonraki bölümlerde 'derinlere dalacağız' ve
sizi başarılı bir ıslah programı geliştirmek ve yürütmek için atılması gereken tüm adımlar
boyunca bir yolculuğa çıkaracağız (bkz. Şekil-9). Hayvan ıslahcısı olarak, popülasyonunuzda
neyi geliştirmek istediğinizi belirleyerek başlayın, hayvanların performansları ve genetik
akrabalıkları hakkında bilgi toplayın, hangi hayvanların en iyi genetik potansiyele sahip
olduğunu belirleyin. Bir sonraki generasyonda belirli bir genetik ilerleme elde etmek için
hayvanları hangi oranlarda kullanmanız gerektiğini belirleyin, hayvanları seçin ve onları
çiftleştirin ve yavruları ürettikten sonra ıslah kararlarınızla elde edeceğiniz düzeyin gerçekten
gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirin. Yetiştirdiğiniz her generasyonu bu süreçten
geçirin. Böylece her nesilde bu adımları yine bir dereceye kadar ayarlama şansına sahipsiniz.
Her nesilde ıslah hedefini değiştirmemelisiniz, çünkü tek bir generasyon size çok fazla
genetik ilerleme sağlamayacaktır. Islah, birden fazla neslin kümülatif başarısı ile ortaya çıkan
sonuçtur. Pazardaki bir değişikliğe cebap olarak hedefinizi ayarlayabilirsiniz. Islah
programınızı, popülasyonunuzdaki istenmeyen genetik değişime göre de ayarlayabilirsiniz.
Bunu, seleksiyonda istenmeyen bir sonucun kümülatif etkisini istemediğinizi öğrendiğiniz
anda yapmalısınız. Neredeyse her bölümde ıslah programında belirli bir adıma odaklanacağız.
Bu adımın asıl amacını açıklayacağız, zorlukları ortaya koyacağız ve bunların nasıl
karşılanabileceğini bulacağız.
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Bazı konuların bazı bölümlerde aniden ortaya çıktığını fark edeceksiniz. Bunun nedeni, birçok
adımla ilişkili olmaları ve her adımda özel bir dikkat gerektirmeleridir. Bu nedenle, bu
konuyla ilgili sadece bir bölüm yerine, birkaç bölümde bahsediliyorlar. Örneğin, Genetik
akrabalığın rolü, böyle bir konudur.
Kitabın sonunda, bir Islah programının nasıl organize edilmesi gerektiğini, bazı kritik
noktaların neler olduğunu ve belirli ıslah kararlarının sonuçları hakkında bilgi edinmiş
olacaksınız. Kitabın her bölümü, konuyla ilgili genel bir açıklama, yetiştirme programındaki
rolü ve bazı dikkat noktaları ile başlayacak şekilde düzenlenmiştir. Daha sonra biraz daha
derine inilerek ve ıslah programındaki adımı doğru bir şekilde yürütmeye yardımcı olacak
sonuçlar sağlayan araçlar (formüller) eklenmiştir. Bazı temel hesaplamaları yapabilmek için
birkaç formül kullanılacak.
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BÖLÜM 1: HAYVAN ISLAHINA GİRİŞ
Bu ilk bölümde hayvan ıslahının tarihi sunulmaktadır. Doğal seçimin önemi ve evcilleştirme
sürecinin önemli yönleri açıklanmıştır. İnsanlık 250 yıl önce suni seleksiyon eşliğinde ırklar
oluşturmaya başladı. Günümüzde, sığır, domuz ve kümes hayvanları gibi yüksek verimli
çiftlik hayvanlarının ıslahı, son teknoloji ürünü üretim programlarına çok para yatırmış çok
uluslu şirketlerin elindedir. Koyun, keçi, at ve refakatçi hayvanların (örneğin köpek gibi)
ıslahı, bireysel yetiştiricilerin işbirliği sonucunda oluşturdukları bilgiler ya da yetiştirici
birliklerine dayanmaktadır. Hayvan Islahı hayvanların genetik yeteneklerini önemli özellikler
lehine değiştirerek onların gelişmesini hedeflemektedir. Bu özellikler, zaman içerisinde
değişebilen toplumun gereksinimleri ve istekleri ile belirlenir. Hayvan Islahı, araştırma,
toplumsal gelişmeler, kantitatif ve moleküler genetik alanındaki gelişmelerden büyük ölçüde
etkilenmiştir. Bazen, hayvan ıslahının uygun düzeltmeyi gerektiren beklenmedik olumsuz
etkileri gözlenir. Bir ıslah programı burada dairesel aktivite olarak sunulacaktır. Her
generasyonda program, ıslah hedefini formüle ederek başlar ve gelecek nesilde elde edilen
sonuçların eleştirel bir gözden geçirmesiyle sona erer. Değerlendirme, bir sonraki seçim turu
için ıslah hedefinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir.
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Bölüm 1.1 Hayvan ıslahının tarihi: bilim ve uygulama
Hayvan Islahında dikkat edilmesi gereken 5 önemli husus vardır:
1. En önemlisi, ıslahın başarılı olması için, seçimin yapıldığı özelliğin tereddütsüz
(örneğin, koşu hızı veya süt üretimi veya don rengi) kalıtsal olması gerekir.
2. Bu hayvanların farklı genetik geçmişleri vardır, bu yüzden seçim mümkündür.
3. Seçim yönü insanlar tarafından belirlenir ve onlar istedikleri hayvanların birleştirmesini
sağlayarak gelecek generasyonun bireylerinin üretimine karar verir.
4. Hayvan ıslahının başarısı, bir generasyondan sonraki generasyonun fenotipik
ortalamasının artışına bakarak değerlendirilir. Yani hayvan ıslahı bireysel düzeyde değil
popülasyon düzeyinde çalışılır.
Hayvan ıslahının başarısı, seçimin çoklu kümülatif sonuçlarına göre ölçülebilir. Islah kararları
gelecek göz önünde bulundurularak yapılır.

Tanımlar
Karakter: "tipik olarak bir bireye ait olan ayırt edici fenotipik bir özelliktir". Pratik olarak,
bir birey üzerinde kaydedebileceğiniz veya ölçebileceğiniz her şey anlamına gelir.
Fenotip: Belirli bir özellik için hayvan üzerinde gözlemlediğiniz veya ölçtüğünüz değerdir.
Fenotip, hem hayvanın genetik geçmişine (kalıtsal olması koşuluyla) hem de bakım ve
beslenme seviyesi gibi çevre koşullarına bağlı olabilir.
Kalıtsal özellikler
Hayvan Islahının başarısını tahmin edebilmek, hâlâ tartışmamız gereken çok önemli bir
faktöre dayanır: Yavrulardaki performans neden ebeveynlerinkine benziyor? Seçici
yetiştirme, yalnızca seçim altındaki özelliğin kalıtsal olması durumunda başarılı olacaktır.
Islah için hayvanların yalnızca bir kısmı seçildiğinden, yavru üretmelerine de izin
verildiğinden ve özellik kalıtsal olduğu için yavrulardaki performans ebeveynlerinkine
benzeyecektir. Bu nedenle damızlık için yalnızca en iyi ebeveynler kullanılır ve bir sonraki
neslin ortalaması şu anki nesilden daha iyi olacaktır. Bir özelliğin performansı, en azından
kısmen, bir hayvanın genetik yapısına (DNA) bağlıysa, bu özellik kalıtsaldır. Hayvanlar
arasındaki performans farklılıkları (kısmen) hayvanlar arasındaki genetik farklılıklarla
açıklanabilir. Kalıtsallığın neleri kapsadığı hakkında daha fazla ayrıntı bu kitabın ilerleyen
bölümlerinde verilecektir. Bu kitabın ve bu bölümün kapsamı özetle, hayvan ıslahı, önceden
tanımlanmış ve kalıtsal özellikler için belirli bir ortamda hayvan performansına dayalı olarak
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insanlar tarafından bilinçli seçimle ilgilidir. Çoğu hayvan ıslahı uygulama şemasında, seçim
aynı anda birden fazla özellikte olacaktır. Bu özellik kombinasyonunda üstün olan hayvanlar
damızlık hayvanlar olarak seçilecektir. Genel olarak bu özellik kombinasyonu performans
(örneğin süt üretimi, yumurta sayısı, büyüme, spor performansı), sağlık ve üreme ile ilgili
özelliklerden oluşacaktır. Bir özellik kombinasyonu için seçimin arkasındaki teori kolayca
çok karmaşık hale gelir. Bu nedenle, bu kitapta, tek özellik seçimi kullanarak hayvan ıslahının
arkasındaki teoriyi açıklıyoruz. Bu bölümün geri kalanında, sıfırdan başlayarak (yani
evcilleştirmeden) size kısa bir hayvan ıslahı tarihi vereceğiz. Hayvan ıslahında gelişmelerin
toplumdaki gelişmelerle el ele gittiğini göreceksiniz. Ardından mevcut duruma ve temel
zorluklara bakacağız. Ayrıca geleceğe de göz atmaya çalışacağız: toplumda beklenen
gelişmeler nelerdir ve bu, hayvan ıslahı kararlarını nasıl etkileyecek? Ama önce her şeyin
evcilleştirme ile nasıl başladığına bir göz atacağız.

Bölüm 1.2 Doğal seleksiyon
Sanki hayvan ıslahı tamamı ile insanların elindeymiş gibi geliyor. Doğal popülasyonlarla
karşılaştırıldığında, bu gerçekten de hangi hayvanların yavrulamasına izin verilip hangilerinin
verilmeyeceğine biz karar veririz: seçici yetiştirme veya başka bir deyişle yapay seleksiyon
böyledir. Bununla birlikte, doğal popülasyonlarda olduğu gibi, yapay seleksiyonda önemli bir
rol oynayan ve doğal seleksiyonun gücü olan başka bir güç daha vardır. Doğal seçimde,
hayvanların hayatta kalmasını ve üreme başarısını belirleyen biz değil, çevremizdir. Bu
nedenle, hangi hayvanları ebeveyn olarak yapmaya karar verdikten sonra, hâlâ başarılı bir
şekilde üreyebilmeleri için üreme çağına kadar hayatta kalabilmelerin ihtiyaçları var. Tahmin
edebileceğiniz gibi, doğal seleksiyon aynı zamanda popülasyon ortalamasında yönsel
değişikliğe neden olur. Hayvanlar çevrelerine adapte olurlar ve bunu en iyi yapanlar hayatta
kalma ve üremede en başarılı olanlar olur. Başka bir deyişle: doğal seleksiyonda seleksiyonun
yönü çevreye uyum üzerinedir.

Tanım
Doğal seleksiyon, çevrelerine daha iyi adapte olan hayvanların daha az adapte olan
hayvanlara göre hayatta kalmak ve daha fazla yavru üretmek için daha yüksek bir şansa sahip
olduğu bir süreçtir. Dolayısıyla, bir sonraki nesil, mevcut nesilden ortalama olarak daha fazla
çevreye adapte olmuş olacaktır.
Hayvan Islahı insanlar tarafından bilinçli seçim olarak tanımlansa da, doğal seçimin de bir rol
oynayacağını görebilirsiniz. Bazı durumlarda doğal seçim, seleksiyonla ıslahın tersi yönünde
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bile çalışacaktır. İnsan müdahalesi olmayan bu durumlarda, istenen niteliklere sahip
hayvanlar, hayatta kalma ve / veya yavru üretme konusunda daha az başarılı olacaktır.
Örneğin, birçok inekte yüksek süt üretimi ile gebe kalabilmek arasında negatif bir ilişki
olduğu gerçeği, istenen kalitede, yani yüksek süt üretimine sahip hayvanların yetiştirici
tarafından fazladan çaba sarf edilmedikçe yavru üretme olasılıklarının daha düşük olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, çok yüksek verimli ineklerin sıklıkla sağlık sorunları yaşadığı
gerçeği, yavru üretme şanslarının, daha alt ortalamada yavru üreten 'kız kardeşlerine' kıyasla
azaldığını göstermektedir. İnsan tarafından ıslah genellikle doğal seleksiyonla rekabet eder.
Bir ırktaki en iyi hayvanlardan bazılarının hayatta kalabilmeleri ve / veya üremelerinin bazı
yönleriyle yardıma ihtiyaç duyduğu gerçeğine o kadar aşina olduk ki, bunun normal olduğunu
düşünüyoruz. Evcil hayvanlar insanlar tarafından 'oluşturuldu' ve bazı dezavantajları kabul
ettiğimizi iddia ediyoruz. Ama ne kadar ileri gitmeliyiz? Örneğin, bazı köpek ve sığır ırkları,
baş ve / veya omuzlarda aşırı geniş olacak şekilde seçilmiştir. Ancak geniş omuzlu (veya
büyük başlı) doğum sorunları oluşturmaktadır. Doğumda yardım, hatta sezaryen gibi insan
müdahalesi olmadan, hem anne hem de yavru ölebilir. Başka bir deyişle: seçici yetiştirmenin
istenmeyen sonuçlarına dikkat etmek gerekir.

Bölüm 1.3 Evcilleştirme ve hayvan ıslahı
Şimdi evcil hayvanların ve hayvan ıslahının tarihini tartışacağız. Evcilleştirme ne zaman
başladı, seleksiyonla ıslah ne zaman ve nasıl organize oldu, hayvan ıslahında bilimin rolü
nedir, hayvan Islahı teknikleri şimdiye kadar nasıl gelişti ve tüm bunlarda toplumun ve
kültürün rolü nedir? İlk soru ile başlayalım. Bunların hepsi nasıl ve ne zaman başladı?

Tanım
Evciltme, vahşi hayvanların evcil kullanımına dönüştürülmesi sürecidir.
Evcil hayvanların insanlarla (yakın) birlikte yaşamaya ihtiyaçları vardır, bu nedenle
evcilleşmek zorundaydılar. Ayrıca sahiplerinin yetiştirmesi için beklentilerini karşılamak
zorunda idiler. Bu, seçisi yetiştirme ile başarılabilirdi. Sahiplerin beklentileri zamanla
değişecek ve ardından seçimli yetiştirmede bir değişiklik olacaktır. Evcilleştirme hayvanları
genellikle vahşi bireylerden oldukça farklı hale getirmekle sonuçlanmıştır. Evcilleştirme
sonucu olarak çoğunlukla hayvanları insanlara bağımlı hale getirirken vahşi doğada yaşama
yeteneklerini kaybetmeleri ile sonuçlanmıştır.
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Köpeğin evcilleştirilmesi
Evcilleştirilen ilk hayvan türü köpekti. Bunun ne zaman gerçekleştiğine dair tahminler çok
çeşitlidir, ancak yaklaşık 12.000 yıl öncsine dayanır. Bunun nasıl olduğuna dair çekici bir
teori, insanlar yerleşmeye başladığında ve çiftçi olduklarında, atık çıkarmaya da başladılar.
Evcilleştirilenler atılan bu güvenli atık kaynağından yiyebilmek için ortalama kurtlardan daha
cesur idi. Bu bir avantajdı, bu yüzden doğal seleksiyon değeri insanlardan çok korkmamaktı.
Sonunda bir çeşit simbiyotik yaşam gelişti. Köpeklerin ataları insanları yaklaşan tehlikeye
karşı uyarma, avlanmaya yardım etme, insanlara yakınlık gösterme vs. görevini yüklenerek
karşılığında güvenli gıda temin edeceklerdi. Bu tip simbiyotik ilişki Afrika ve Asya'daki köy
köpek popülasyonlarında ve ayrıca bazı Güney Avrupa ülkelerinde hâlâ mevcuttur. Mevcut
yerli köpek ırklarımızın bu köy köpeklerinden kaynaklandığına inanılmaktadır. Köy
köpeklerinin genetik olarak kurtlarla köpekler arasında olduğuna dair kanıtlar var.
Diğer türlerin evcilleştirilmesi
İnsan ile köpeğin ataları arasındaki simbiyotik ilişki, büyük olasılıkla köpeklere has bir
durumdur. Diğer hayvan türleri daha zorlamalı bir şekilde evcilleştirilmiş olabilir. En azından
gece boyunca kapalı alanda ve bağlı olarak tutuldular ya da sadece bir çobanın gözetiminde
otlamaları ya da beslenmelerine izin verildi. Sadece saldırgan olmayan, aynı zamanda çok
çekingen olmayan hayvanlar bu yeni koşullara uyum sağlamayı başardılar. Böylece bu süreçte
seçim mizaç üzerindeydi. Tablo-1de, evcil hayvanların yaklaşık evcilleştirme yeri ve zamanı
ile bir listesini bulacaksınız. Bu yaklaşık bir değerdir, çünkü özellikle eski zamanlar için
doğru bir tahmin yapmak zordur. Ancak son evcilleştirmeler bile her zaman kolay değildir.
Çünkü bir zaman ve yerde bir hayvanı evcilleştirilmiş olarak kabul etsen; ya aynı anda ama
birbirinden bağımsız olarak birden fazla yerde evcilleştirme olduysa?

Tablo-1. Erken dönemde evcilleştirilmiş hayvanların listesi.
Evciltilen Tür

Latince ismi

Evciltme Tarihi

Evciltme bölgesi

Köpek

Canis lupusiliaris

> M.Ö. 30.000

Avrasya

Koyun

Ovis orientalis

M.Ö. 11000-9000

Güneybatı Asya

Domuz

Sus scrofa domestica

M. Ö 9000

Yakın Doğu, Çin, Almanya

Keçi

Capra aegagrus hircus

M. Ö 8000

İran

Taurin sığır

Bos primigenius Taurus

M. Ö 8000

Hindistan, Orta Doğu, Kuzey Afrika

Zebu sığır

Bos primigenius indicus

M. Ö 8000

Hindistan

Kedi

Felis catus

M. Ö 7500

Kıbrıs ve Yakın Doğu
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Tavuk

Gallus gallus domesticus

M. Ö 6000

Hindistan ve Güney Doğu Asya

Lama

Lama glama

M. Ö 6000

Peru

Kobay

Cavia porce

M. Ö 5000

Peru

Eşek

Equus africanus asinus

M. Ö 5000

Mısır

Evcil ördek

Anas platyrhynchos domesticus

M. Ö 4000

Çin

Su aygırı

Bubalus bubalis

M. Ö 4000

Hindistan, Çin

At

Equus ferus caballus

M. Ö 4000

Avrasya Bozkırları

Deve

Camelus dromedaries

M. Ö 4000

Arabistan

Bal arası

Apis

M. Ö 4000

Birçok yerde

İpekböceği

Bombyx mori

M. Ö 3000

Çin

Ren geyiği

Rangifer taran

M. Ö 3000

Rusya

Kaya güvercini

Columba livia

M. Ö 3000

Akdeniz Havzası

Kaz

Anser anser domesticus

M. Ö 3000

Mısır

Baktriya Devesi

Camelus bakterisi

M. Ö 2500

Orta Asya

Yak

Bos grunniens

M. Ö 2500

Tibet

Asya fili

Elephas maximus

M. Ö 2000

İndus Vadisi uygarlığı

Alpaka

Vicugna pacos

M. Ö 1500

Peru

Gelincik

Mustela putorius furo

M. Ö 1500

Avrupa

Ortak sazan

Cyprinus carpio

Bilinmiyor

Doğu Asya

Evcil hindi

Meleagris gallopavo

M. Ö 500

Meksika

Japon balığı

Carassius auratus auratus

Bilinmiyor

Çin

Avrupa tavşanı

Oryctolagus cuniculus

600

Avrupa

Japon Bıldırcını

Coturnix japonica

1100–1900

Japonya

Kanarya

Serinus canaria domestica

1600

Kanarya Adaları, Avrupa

Süslü sıçan

Rattus norvegicus

1800 ler

Birleşik Krallık

Tilki

Vulpes vulpes

1800'ler

Avrupa

Avrupa Vizon

Mustela lutreola

1800'ler

Avrupa

Sultan papağanı

Nymphicus hollandicus

1870'ler

Avrupa

Hint bülbülü

Taeniopygia guttata

1900'ler

Avustralya

Hamster

Mesocricetus auratus

1930'lar

ABD

Gümüş tilki

Vulpes vulpes

1950'ler

Sovyetler Birliği

Ball python

Python regius

960'lar

Afrika

Alageyik

Cervus elaphus

1970'ler

Yeni Zelanda

Atlantic Somon

Salmo salar

1969

Norveç

Atlantic Cod balığı

Gadus Morhua

Devam ediyor

Norveç
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Bölüm 1.4 Evcilleştirme devam ediyor
Evcilleştirme sadece eski zamanlardan ibaret değildir. Bugün hâlâ devam ediyor! Genellikle
insan tüketimi için veya refakatçi olarak kullanılan veya doğal ortamlarında azalma görülen
türleri içerir. Neslinin tükenmesini önlemek için insanlar onları esaret altında yetiştirmeye
çalışır. Buna karşılık faydaları ise, hayvanlara kolay erişim ve pazarın (beklenen) taleplerine
göre seçici yetiştirmeyle hayvanları optimize etme imkânını sağlamasıdır. Ve 'pazar' çok geniş
bir kavramdır: hayvansal kaynaklı gıda talebi, aynı zamanda çiftçilerin, örneğin bir robot
tarafından sağılabilen süt inekleri, belirli görevleri yerine getirebilen köpekler veya belirli bir
mizaçta at v.s. gibi. Bazı hayvan türleri için yeni potansiyel görevlerin icat edildiği bazı
(nadir) durumlar vardır ve bunun için evcilleştirme yapılabilir. Yakın tarihli bir örnek,
patlayıcı tespiti için 'koklayıcı eşekarısı' kullanımı olabilir. Bu eşek arıları, farklı tipte
patlayıcıları koklamak için eğitilir ve daha sonra insanların (veya köpeklerin) gitmesinin çok
tehlikeli olduğu yerlerde kullanılır. Yaban arıları küçük oldukları ve uçabildikleri için
robotların gidemediği yerlere gidebilirler. Muhtemelen bu eşek arıları gelecekte yaban
arılarından farklı olacaktır. Bunun nedeni, örneğin eğitilebilirlik üzerindeki yönlü seçimdir.
Evcilleştirme için ön koşullar
Evcilleştirme her zaman başarılı değildir. Pek çok denemeye rağmen, örneğin zebra
evcilleştirilemedi. At ve eşek ile yakından ilgili olmasına ve onu hayatta kalacağı ve
çoğalacağı kapalı bir alanda tutabilseniz de istisnai durum dışında başarılı bir şekilde
evcilleştirilememiştir. İnsan eli altındaki yetiştirilmesine ve birkaç nesil ıslahına rağmen zebra
genetik olarak binilebilecek bir evcilleştirilmesi sağlanamadı. Neden? Çok kesin olmasa da,
başarılı bir evcilleştirme için geçerli görünen bir ön koşul listesi var. Zebra, bunlardan bir
veya daha fazlasını karşılamamış olabilir.
Görünen ön koşullar şunlardır:
1. Hayvanlar, insanlar tarafından sunulan yem türüne uyum sağlayabilmelidir. Bu, vahşi
doğada alışkın olduklarından farklı olabilir (çeşitlilik açısından).
2. Hayvan, esaretin nispeten kapalı alanlarında hayatta kalabilmeli ve çoğalabilmelidir.
Çok geniş bir alana ihtiyaç duyan hayvanlar evcilleştirilmeye uygun değildir.
3. Hayvanların doğal olarak sakin olmaları gerekir. Çok ürkek veya uçucu hayvanların
kaçmasını önlemek zor olacaktır.
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4. Hayvanların insanları üstünleri olarak tanımaya istekli olmaları gerekir, bu da esnek bir
sosyal hiyerarşiye sahip olmaları gerektiği anlamına gelir.
Yukarıdaki kriterlerin tümünü karşılamayan hayvan türlerinin evcilleştirilmesi çok zor
olacaktır. Ancak çok sayıda hayvan türü evcilleştirildi ve sayı hâlâ artıyor. Erken
evcilleştirme muhtemelen esas olarak doğal seleksiyondan kaynaklanıyordu: en iyi başaran
hayvanlar, bir sonraki nesli üretmede en başarılı olanlardı. Gerçek Seleksiyonla ıslah oldukça
yeni bir kökene sahiptir.

Bölüm 1.5 Hayvan ıslahının başlangıcı: bilimin bir tarihi
18. yüzyılda başlangıç
Kabaca 1700'yıllara kadar hayvan ıslahı, mevcut değildi. Elbette insanlar hayvanlarını
mahallede sevdikleri hayvanlarla eşleştirdiler. Birleştirmeden birleştirmeye değişmeyen,
ancak zamanla benzer kalan önceden belirlenmiş özelliklere dayanarak ıslah için hayvanları
seçmenin sistematik bir yolu yoktu. Avrupa'da, hayvan ıslahı kökeni Birleşik Krallıkta
yatmaktadır. Objektif seçimin mümkün olabilmesi için hayvanların performans kayıtlarının
doğru tutulmasını sağlayan Sir Robert Bakewell (1725 – 1795) idi. Hayvancılıkta belirli
özellikleri sabitlemek için akrabalı yetiştiriciliğin (benzer özelliklere sahip hayvanların
eşleştirilmesi) kullanılmasını ve ayrıca döl kontrol performansı yolu ile gelecekteki en iyi
babayı seçme metodunu tanıttı. En iyiyi en iyiyle birleştirme fikrini geliştirdi. Bakewell, eski
Lincolnshire ırkından yeni Leicester koyununu geliştirdi. Yeni Leicester, o zamanlar popüler
olan, kaliteli bir yapağıya ve iyi bir yağlı omuza sahipti. Bakewell ayrıca Longhorn
sığırlarının iyi büyüdüğünü ve diğer sığırlara göre daha az yem kullandığını fark etti. Böylece
daha fazla et yetiştirmek için daha da geliştirdi. Bunu genetik hakkında hiçbir şey bilmeden
yapması oldukça şaşırtıcıdır.
Soy kütüğünün oluşturulması
Zamanla, Bakewell'in getirdiği seleksiyonla ıslah yaklaşımını kullananların sayısı arttı.
Seleksiyonla yetiştirme nesillerinin sayısının artmasıyla, özellikle pedigride, hayvanlar
arasındaki akrabalığı hatırlamak giderek zorlaştı. Bu, doğru bilgilerin yeniden üretilebilmesi
ve bir hayvanın belirli bir ırka ait olduğunun kanıtlanabilmesi için pedigri kâğıdı üzerinde
kaydedilmesine başlanması gerekliydi. İlk soy kütüğü kitabı safkan atlar içindi ve 1791
yılında İngiltere'de kuruldu. Bu kitap bütün atların pedigrisini içermiyor, sadece önemli
yarışları kazanan atların bilgilerinden oluşuyordu. Yarış atlarının ardından, Shorthorn sığırları

21

(1822) bir sonraki soy kütüğüne sahip ırktı. Avrupa'nın geri kalanında soy kütüğü sadece
1826'dan itibaren atlar için (Fransa'da) ve 1855'ten itibaren sığırlar için (ayrıca Fransa'da)
kurulmaya başlandı. 1876’da Amerikan Berkshire domuzları için ilk uluslararası soy kütüğü
oluşturuldu. Hollanda'daki ilk köpek 1874'te Koningklijke Nederlandsche Jachtvereeninging
Nimrod (önceki yıl Nederland'da bulunan Raad van Beheer op Kynologisch Gebed)
tarafından tescil edildi. Yüzyılın sonundan sonra soy kütüğü ortamlarında hayvan ıslahı
standart hale geldi.
Irkların oluşturulması
Soy kütüğü kitaplarının oluşturulması ile birlikte ırklar şekillenmiştir. 'Irk' teriminin gerçek
bir tanımının ne olduğu konusunda hâlâ tartışmalar var. Bu, köpek ıslahı, soy kitaplarında
ulusal kuruluşlar olan uluslararası köpek yetiştiricileri kulüpleri federasyonu Fédération
Cynologique Internationale'nin (FCI) 339 ayrı ırkı tanıması, İngiliz Kennelclub'ın 210 ırkı
tanıması ve hatta American Kennelclub'ın bile sadece 162 ırkı tanıması durumunda güzel bir
şekilde gösterilmiştir.

Tanımlar
Irk: Belirli bir türün, nesiller boyunca seçimi ile performans ve görünüm bakımından
üniformlaştığı bir grup hayvandır.
Tür: türler fertil yavruları yetiştiren ve üretebilen en büyük hayvan grubudur
Bu soy kütüğü kitaplarının genetik hakkında herhangi bir bilgi olmadan
oluşturulduğunu anlamak ilginçtir. Islahçılar kalıtım konusunda bir hise sahiplerdi ve bu
seleksiyonla ıslahı icat etmek için yeterliydi.

Bölüm 1.6 19. Yüzyılda Islah
1859'da Charles Darwin (1809 - 1882), 'Beagle' yolculuğu sırasında topladığı bulgulara
dayanarak 'Türlerin kökeni' üzerine adlı kitabını yayınladı. Doğal seleksiyonun gücünü
keşfetti. Ayrıca, çevrelerine en iyi uyan bireylerin hayatta kalma ve üreme şansının en yüksek
olduğu sonucuna vardı: onlar en sağlıklı olanlardı. Sonuç olarak, farklı ortamlar, farklı
yönlerde seleksiyona sebebiyet verir. Bunu, bir adadaki ispinozların diğer adadaki
ispinozlardan farklı olduğu Galapagos adalarındaki bulgularına dayandırdı. Vardığı sonuca
göre, adalar arasındaki besin kaynağı, mevcut yırtıcılar vb. Farklılıklar, ispinozların birçok
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nesil boyunca farklı şekilde gelişmesine neden olmuştu. Onlar kendi özel ortamlarına uyum
sağlamışlar.
Darwin fikirlerini evcilleştirilmiş türlere de çevirdi: " Tüm ırkların birdenbire, şimdi
gördüğümüz kadar mükemmel ve faydalı üretildiğini varsayamayız; aslında, bazı durumlarda,
bunun onların tarihi olmadığını biliyoruz. Anahtar insanın kümülatif seleksiyon gücüdür:
doğa ardışık varyasyonlar verir; insan bunları kendisi için yararlı olan belirli yönlere
yönlendirir. Bu anlamda kendisine yararlı ırklar yaptığı söylenebilir "C. Darwin. Türlerin
Kökeni Üzerine (1859, s. 30)
Yine de Darwin, kalıtımın temel yasalarını bilmiyordu. O 1865'te bahçe bezelyelerinde
genetik kalıtım çalışmalarının sonuçlarını yayınlayan keşiş Gregor Mendel'di. O genetik
materyalin, birbirinden bağımsız olarak her iki ebeveynden bağımsız olarak yavruya geçtiğini
gösterdi. Ve böylece her (diploit) birey, aynı genin 2 kopyasını taşır ve bunlardan sadece 1
tanesi şans eseri (bağımsız çeşitlilik) yavrularına geçer.
Ayrıca, bu gen kopyalarının (alleller) baskın (genin ifadesini yalnızca 1 kopya belirler),
resesif (ifade için 2 kopya gereklidir) veya ortaklaşa (her iki allelin beraberce etki ettiği ve
orta düzey bir ifade ile sonuçlanır) olabileceğini gösterdi. Bu bulguların hayvan ıslahı
üzerinde hemen bir etkisi olmadı ve 1900 yılına kadar önemli olarak kabul edilmedi.

Bölüm 1.7 20. Yüzyılda hayvan ıslahı
Bugün hâlâ kullandığımız hayvan ıslahı teorisinin çoğu, 20. yüzyılın ilk yarısında keşfedildi.
İstatistikçi R. A. Fisher (1890 - 1962), bir özellik ifadesinin çeşitliliğinin çok sayıda Mendel
faktörü denen gene bağlı olduğunu göstermiştir. Fisher istatistik ve hayvan ıslahı ile ilgili çok
şey yayınladı, ancak 1918'de gündeme gelebildi. Fisher, Sewall Wright (1889 - 1988) ve
J.B.S. Haldan, teorik popülasyon genetiğinin kurucularıdır. Thomas Hunt Morgan (18661945) ve arkadaşları, kromozom kalıtım teorisini Mendel'in eserine irtibatlandırarak ve
hücrelerin kromozomlarının gerçek kalıtsal materyali taşıdığına inanılan bir teori oluşturdular.
Morgan, 1933 yılında bunun için Nobel ödülü kazandı. 20. Yüzyılın ilk yarısında ABD'nin
Ames eyaletindeki Iowa Eyalet Üniversitesi, ABD. Hayvan Islahının modern babası olarak
bilinen Jay L. Lush (1896 - 1982) 'ya ev sahipliği yapmıştır. Sübjektif görünüm yerine,
hayvan ıslahının nicel istatistikler ve genetik bilginin birleşimine dayanması gerektiğini
savundu. 1937'de yayınlanan 'Hayvan Islahı Planları' kitabı dünyadaki hayvan ıslahını büyük
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ölçüde etkiledi. Lanoy Nelson Hazel (1911-1992), Lush'un kitabından ilham aldı ve kendisi
için Ames'te çalışmaya başladı. Doktora derecesini 1941 yılında aldı ve doktora tezinde,
seçim indeksi teorisini geliştirdi, on yıllardır seçim altındaki farklı özelliklere hangi
ağırlıkların verilmesi gerektiğini belirlemek için kullanılan bir yöntemdi. Bu yöntemi
geliştirme sürecinde ayrıca genetik korelasyonların nasıl tahmin edileceğine dair bir kavram
ortaya koydu. Bu, seçim özelliklerine uygun ağırlığın atanması için gereklidir.
Hazel ayrıca, hayvan verilerinde sıklıkla görülen eşit olmayan sayıda alt sınıfa sahip daha
karmaşık veriler için istatistiksel bir teknik olan en küçük kareleri kullanan bir yöntem
geliştirdi. O zamana kadar, en uygun kombinasyona sahip olanları seçmek üzere
hayvanlardaki çeşitli özellikler için performansların tartılmasını optimize etmek için Hazel'in
istatistiksel teknikleri kullanıldı. Yalnız daha sonra tahmini damızlık değeri (EBV estimated
breeding value) Ames'te Hazel'in öğrencisi olan istatistikçi C. R. Henderson (1911 – 1989)

tarafından geliştirildi. Tahmini damızlık değeri, hayvanları tahmini genetik potansiyellerine
(EBV) göre sıralamayı mümkün kıldı, bu da daha doğru seçim sonuçları ve böylece nesiller
arasında daha hızlı bir genetik gelişme ile sonuçlandı. Henderson, 1950'de EBV 'nin en iyi
doğrusal tarafsız tahminini (BLUP) türeterek tahmini damızlık değerinin doğruluğunu daha da
geliştirdi, ancak terim yalnızca 1960’dan bu yana kullanıldı. Ayrıca, bireyler arasındaki
genetik akrabalıkları dâhil etmek için popülasyonun tüm pedigrilerinin bütünleştirilmesini
önerdi. Bu şekilde akrabaların performansı, bir bireyin damızlık değerinin tahminine dâhil
edilebilir. Ve böylece hayvan modeli doğdu. Ne yazık ki o günlerde bilgisayar gücü, hayvan
modelini kullanarak damızlık değerlerini hesaplamak için çok sınırlıydı. Pratik uygulama bu
nedenle 1980'lerin sonlarına kadar beklemek zorunda kaldı. Bugün genomik damızlık değeri
denen değeri tahmin etmek için hayvan modeli (BLUP) teorisinde mevcut hale gelen büyük
ölçekli DNA bilgilerini birleştirmenin bir yolunu geliştiren mevcut büyük beyinler, Theo
Meuwissen (şu anda Norveç’te profesör) ve Mike Goddard'dır (şu anda Melbourne,
Avustralya'da profesör).
Hayvan ıslahındaki gelişmelerle ilgili kişilerin galerisi
Hayvan Islahının kurucusu

Robert Bakewell
Mendel Kalıtımı
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Georg Mendel
Kantitatif Genetik

R.A.
Fisher

S.
Wright

J.B.S.
Haldane

Hayvan Islahının babası

J. L. Lush

Seleksiyon index teorisi

L.N. Hazel

BLUP Hayvan Modeli

C. R. Henderson

Genomik seleksiyon

T. Meuwissen

M. Goddard
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Bölüm 1.8 Hayvan Islahına DNA'nın girişi
1953 yılına kadar bilim adamları, kalıtım hakkında öngörülerde bulunmak için istatistik ve
varsayım mekanizmaları kullandılar. Bunun arkasında yatan mekanizmanın tam olarak ne
olduğunu kimse bilmiyordu. Fakat 1953'te Watson ve Crick, Wilkins ve Franklin'in araştırma
sonuçlarını kullanarak, DNA'nın çift sarmal yapısını keşfetti ve birlikte keşiflerinden dolayı
nobel ödülünü kazandı. DNA’nın yapısının keşfedilmesinden bu yana çok şey oldu. DNA
çalışmaları başlangıcında emek çok yoğundu ve dolayısıyla çok maliyetliydi. Günümüzde
robotlar büyük ölçekli binlerce kişi üzerindeki 60.000'den fazla genetik markerin genotipleme
işlemini çok sınırlı bir süre içerisinde yapabilmektedir. Genetik bir marker, genom üzerindeki
bir tür 'bayrak' olarak kabul edilebilir. Yeri ve bileşimi ('görünüş') bilinmektedir. Bu genetik
markerler, örneğin, çeşitli bayrakların görünümüne dayanarak hayvanları karşılaştırmak için
kullanılabilir.
Genomik seçimin arkasındaki ana fikir, DNA’nın yapısı ve hayvanların performansı
arasındaki ilişkinin tahmini damızlık değerine katkıda bulunabileceği, hatta onun yerini
alabileceğidir. DNA bilgisine sahip olduğunuzda hayvanlar üzerinde fenotip ile ilgili
bilgilerin ölçülebilmesi için daha fazla beklemeniz gerekmediğinden, hayvanları çok erken
yaşta seçebilir ve yetişkin olana kadar beklemeniz gerekmez. Bunu, örneğin hastalıkla ilgili
özellikler gibi ölçülmesi zor olan özellikler için de kullanabilirsiniz. Amaç, mümkün
olduğunca çok sayıda hayvanda hastalıkları önlemek olacaktır. Yalnızca sınırlı sayıda
hayvana enfeksiyon bulaştırmanız ve enfeksiyona verdikleri tepkiyi ölçmeniz, bunları
DNA'ları ile ilişkilendirmek ve bu hayvanların DNA’sının ilişkisine dayanarak bu hastalığa
karşı diğer hayvanların duyarlılığını tahmin etmek için onları enfekte etmek zorunda
kalmadan bu tahmini bağlantıyı kullanmak, çok arzu edilirdi. Bu kitapta genomik seçim
hakkında daha sonra daha fazla bilgi verilecek. Meuwissen ve Goddard (ve meslektaşları)
zaten daha da ileri bir adım atıyor ve genomik damızlık değerlerini tahmin etmede tam
genomik dizileri (bir bireydeki tüm DNA) dâhil etme yöntemleri üzerinde çalışıyorlar. Ancak,
büyük ölçekli tam dizilerin mevcudiyeti, halen çok pahalı olduğu için bu hâlâ gelecekte
olacak bir şeydir. Ancak gelişmeler hızla ilerliyor, gelecek için hazırlıklı olmalısınız.
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Bölüm 1.9 Hayvan Islahı: toplumsal gereksinimlerle bağı
Hollanda ve diğer gelişmiş ülkelerde, hayvan ıslahı ve özellikle çiftlik hayvanı ıslahı, modern
teknolojiler, büyük ölçekli veri toplama ve analizlerle profesyonel bir endüstriye
dönüşmüştür. Böylece, dünyanın farklı bölgeleri için genetik olarak geliştirilmiş binlerce
hayvan üreten çok verimli ve etkili ıslah programları ile sonuçlanmıştır.
Bununla birlikte bu büyük ölçekli hayvan ıslahı için; yüksek kaliteli veri toplama, büyük bilgi
işlem kapasitesi ve yetiştirme programını yürütmek için yüksek eğitimli insanlarla birlikte
büyük bir altyapı gereklidir. Bu organizasyon düzeyi, dünyanın her yerinde (henüz) mevcut
değildir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde durum, Avrupa'daki sanayi devrimi'nden önceki
duruma (1750 civarında başlayan) benzerdir.
Gelişmekte olan ülkelerde hayvanlar birden fazla amaç için tutulur: yiyecek üretmek, işgücü
(çekiş gücü), ısınma, derileri ve / veya yünleri için, toprak için gübre ve ayrıca ateş yakmak
için ve ısınmak için yakıt olarak, nakit (gerektiğinde bir hayvan satmak) ve sosyal statüyü
artırmak (daha fazlası daha iyidir) için yetiştirilir. Hayvan veya hayvansal ürünlerin fazlası
piyasada satılmaktadır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde, genellikle yoksul olan sahiplerinin
refahını artırmak için hayvanların üretkenliğini artırmak için çabalar sarf edilmektedir. Bizim
için belli bir ırktan hayvanların tip ve performans bakımından tek tip olduğu, seçici
yetiştirmenin genellikle iyi organize edilmiş ve yapılandırılmış olduğu ve gerekli altyapının
mevcut olduğu açıktır. Pek çok gelişmekte olan ülkede durum böyle değil (henüz). Bununla
birlikte, çok çeşitli ülkelerde artan sayıda seçici yetiştirme programları geliştirilmiştir ve çoğu
oldukça başarılıdır. Bu ülkelerde artan eğitim seviyesi, bu başarıda önemli bir faktördür.
Hayvan Islahını etkileyen gelişmeler
Yirminci yüzyılda hayvan ıslahı üzerinde etkiye sahip çok şey oldu. Sanayi devrimi toplumu
muazzam bir şekilde değiştirdi. İnsanlar fabrikalarda çalışmak için çiftliklerden kasabalara
taşındı, bu nedenle gıda üretimi için daha az çiftçi kaldı. Çiftlik başına artan üretime ihtiyaç
vardı. Aynı zamanda teknik gelişmeler hızlı ilerledi. Tren 1800'lü yılların sonunda, araba
1900'lü yılların başında ve uçak bundan kısa süre sonra tanıtıldı. Traktörün çiftliklerde
kullanımı 1950'lerde daha yaygın hale geldi. İkinci Dünya Savaşı civarında sığırlarda suni
tohumlama, tek bir baba tarafından daha fazla yavru üretilebilsin diye kullanıldı. Spermin sıvı
nitrojende depolanmaya başlanmasıyla, çok geniş bir alanda tek bir babayı yaygın olarak
kullanma olanakları daha da büyüdü. Bu teknik gelişmelerin tanıtılması, hayvanların
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kullanımına etki etti. Bu özellikle öküzler ve atlar için geçerliydi. Arazide çalışmak için temel
iş gücü kaynağının öküzler ve atlar olduğu yerlerde, traktörün tanıtılması bu hayvanları
gereksiz hale getirdi. Öküzler artık yetiştirilmedi ancak, daha genç yaşta kesildi. Atlar, pek bir
faydası olmadığı için zor günler geçirdi. Spor atlarının popüler kazanabilmesi 1960'lara kadar
sürdü. Geçmişte spor yalnızca subaylar ve zenginler tarafından yapılıyordu. Binicilik kadınlar
arasında daha popüler hale geldiğinde ve özellikle çok zenginlerden daha fazlası için uygun
hale geldiğinde, atların sayısı yeniden arttı.
Gıda üretimi birçok türde önemli
İkinci Dünya Savaşından sonra, gıda üretiminin çok yüksek önceliğe sahip olması gerektiği
çok açıktı. Amaç, yeterli kalite ve miktardaki yiyeceğin herkes için uygun bir fiyata
sunulmasıydı. Bu nedenle hayvanlar daha verimli hale gelmeliydi. Bu, Seçici yetiştirme ile
değil, aynı zamanda çevre şartlarını ayarlayarak da sağlanabilir. Domuzlar ve tavuklar,
yedikleri yemlerin eşit kalitede olması ve yem alımının, sıcak tutma veya enfeksiyonlarla
mücadele gibi gereksiz şeylere değil, üretime verilebilmesi için kontrollü koşullar altında
tutuldu. Sonuç olarak, hayvanlar çok verimli ve kontrollü koşullar altında, çok dar ve kapalı
alanlarda tutuldu. Çiftlikler (sadece birkaç tür) mahsul veya hayvanlar konusunda daha fazla
uzmanlaştı. O günlerde büyük miktarlarda malları uzun mesafelerde, özellikle deniz
üzerinden taşımak da kolaylaştı. Hollanda'da bu, tapyoka ve soya gibi büyük miktarlarda
tropikal mahsul ithal etmenin mümkün olduğu anlamına geliyordu. Nispeten ucuz olan bu
ürünler, konsantre üretimi için hammadde olarak (pahalı) tahılların yerini almak üzere
kullanıldı. Domuzların, birçok artığı sindirebildikleri için diğer hayvan türleriyle birlikte
tutulan hayvanlar olduğu yerlerde, bu konsantrelerin mevcudiyeti, özel domuz çiftlikleri
kurmayı mümkün kıldı. Aynı hikâye kümes hayvanı çiftlikleri için de geçerlidir. Öküzlere
artık ihtiyaç duyulmadığından ve onları kesmek için yetiştirmek oldukça pahalı olduğundan,
süt endüstrisinde ikame için kullanılmayan buzağılar gereksiz hale geliyordu. Bazı çiftçiler bu
buzağıları barındırma konusunda uzmanlaştı ve onları oldukça genç yaşta sattı ve bununla
birlikte yeni bir dal doğdu: dana buzağı yetiştiriciliği.
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Bölüm 1.10 Islah faaliyetlerinin organizasyonu
Islah faaliyetlerinin organizasyonunun başlangıcı
Domuzlar, atlar ve sığırlar için bölgesel düzeyde soy kütüğü kitapları düzenlendi. Potansiyel
damızlık erkeklerin sahipleri, bu hayvanları görünüşlerine göre değerlendirildiği gösterilere
götürdüler ve dişi hayvanların sahipleri, hayvanlarını hangisiyle dölleyebileceklerine karar
vermek için onları görebildiler. Domuz yetiştiricileri, domuzlarını 1960'ların sonlarında halka
göstermeyi ilk bırakanlardı, ardından 1970'lerde süt sığırcılığı yetiştiricileri ve boğaları izledi.
Başlıca nedenler bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve üretim rakamlarının
görünüşten daha önemli hale gelmesiydi. İhracat için (ayrıca sperm de), hayvanların belirli
patojenlerle hiçbir zaman temas halinde olmadığını kanıtlamanız önemlidir. Aygırlar hâlâ
gösterilerde gösterilmekte ve ayrıca binicilik yarışmasında da kullanılmaktadır. Günümüzde
şovlara ve / veya yarışmaya giren tüm atlar aşılanmaktadır. Atlarda her ırkın kendi soy kütüğü
defteri vardır. Özellikle spor at yetiştiriciliğinde atın ırkından daha çok at tipinin daha fazla
ilgi odağı olduğu bazı istisnalar vardır.
Örneğin, Hollanda kraliyet sıcakkanlısı (KWPN), aslen Hollanda atlarının bir soy kütüğü
kitabından Hollanda'da yetiştirilen at ırklarının siciline dönüşmüştür. Oldukça başarılı spor
atları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu soy kütüğü kitabı, saf yetiştiriciliğe odaklanmak yerine
açık ve pazar odaklı yetiştirmeyi amaçlamıştır. Diğer ülkelerden aygırların kullanımına,
KWPN tarafından onaylanmış olmaları koşuluyla izin verilmektedir.
Günümüzde ıslah organizasyonu
Ticari çiftlik hayvanı ıslahında durum oldukça büyük oranda değişti. Erkek ve dişi sahibi olan
çiftçilikten, erkekleri (sığırlarda) olan suni tohumlama (AI) şirketlerine ve sonra da dişileri
(domuzlarda) olan yetiştiricilere dönüştü. Soy kütüğü sahiplerinin sayıları geçtiğimiz on
yıllarda, birçok bölgesel soy kütüğünden tek bir ulusal soy kütüğüne (sığırlarda) veya
uluslararası yetiştirme şirketlerine (domuzlarda) dönüşerek önemli ölçüde azaldı. Başlangıçta
soy kütüğü kitapları güçleri birleştirmek için bir araya geldi, ancak daha sonra büyük şirketler
küçükleri devraldı. Kümes hayvanı yetiştiricileri, tamamen yumurtacı tavuk veya piliç
yetiştirme konusunda uzmanlaşarak yumurta veya et ürünü yerine bunları satmaya başladı.
Kendi soy kütüğü kayıt sistemlerini geliştiriyorlardı. Sığır yetiştiriciliğinde erkekler bir şirkete
aittir, ancak dişiler (çoğu) özel sektöre aittir. Yetiştirme şirketi ana ürün olarak sperm satıyor,
hayvanları değil. Yani bir şekilde nihai ürünün yarısını satıyorlar: buzağının, diğer yarısı,
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oosit (yani inek) özel şahıslara aittir. Domuzlar ve kümes hayvanı yetiştirme şirketleri için
durum çok farklıdır. Nihai ürünleri hayvandır.
Bu, başkaları orijinal hayvanlarını ele geçirirse, ürünü kopyalayabilecekleri ve geliştirme
maliyetlerine sahip olmayacakları anlamına gelir. Bu, domuz ve kümes hayvanı yetiştirme
şirketlerinin safkan hayvanlar satmamalarının önemli bir nedenidir: bu durumda geliştidikleri
genotiplerini vermiş olurlardı. Melez hayvanları veya melez hayvanların spermlerini satarak
saf hatları satmazlar, böylece kimse nihai ürünü yeniden üretemez. Ticari şirketler genellikle
birden fazla ırkı veya hattı ellerinde bulundurur. Domuz ve kümes hayvanı ıslah şirketleri,
nihai ürünlerde birleştirmek için birden fazla hat bulundurur, bu nedenle birden fazla soy
kütüğü kaydı da tutarlar. Ancak ürünlerini satın aldığınızda belirli bir soy bilgisi vermezler.
Soy kütüğü kayıtları yalnızca seçici ıslahta kendi kullanımları içindir. Hollanda'da domuz
yetiştiren iki şirket vardır: TOPIGS ve Hypor (Hendrix-Genetics). Yumurtacı tavuklarda
(ISA) ve Hindiler'de (Hibrit), HendrixGenetics de ıslah şirketleridir. Broiler yetiştiriciliği,
Cobb adlı bir ABD şirketinin elinde ve Hollanda'daki bölüm Cobb Europe'a aittir. Küresel
olarak, özellikle kümes hayvancılığı ile ilgili olarak damızlık şirketlerinin sayısı azalmaktadır.
Yumurtacı tavuklarda ve hindilerde sadece 2 büyük ıslah şirketi kaldı. Domuzlarda biraz daha
fazla var, ancak sadece 5 tanesi daha büyüktür. Sığırlarda, birçok ırk için güçlü uluslararası
sperm değişimi vardır. Bu nedenle pratikte, özellikle Holstein Friesian'da, popülasyon tek hale
geldi, ancak kayıtları çakışıyor. Özetle: çiftlik hayvanı ıslahı da giderek küreselleşen bir
endüstri haline geldi. Çiftlik hayvanı yetiştiriciliği, atların ve evcil hayvanların ıslahından çok
farklıdır. Özellikle spor atı ıslahı soy kütüğü kitapları, uluslararası ve rekabet eden bir
düzeyde giderek daha fazla faaliyet göstermektedir. Hollanda'da en büyük spor atı
yetiştiriciliği soykütüğü kitabı KWPN'dir. At terbiyesi ve gösteri atlama at ıslahında
uluslararası alanda çok başarılılar. Aygırlar, katı seçim kriterlerini geçtikten sonra soykütüğü
kitabı tarafından onaylanır. KWPN açık bir soykütüğü kitabıdır, yani kendisini Hollanda'da
doğmuş ve yetiştirilmiş atlarla sınırlamaz, ancak aynı zamanda seçim kriterlerini geçmeleri
koşuluyla diğer damızlık kitaplarındaki aygırları da onaylar.

Bölüm 1.11 Islah ve toplum ile ilişkisi
Peki, bugün neredeyiz? Hayvan Islahı alanında meydana gelen değişiklikler her zaman
toplumdaki değişikliklere bağlanmıştır. Bu, tekniklerin mevcudiyeti ve pazar talebinin bir
kombinasyonu meselesiydi. Peki, hayvan ıslahına yansıması olabilecek mevcut değişiklikler
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nelerdir? Bugün gelişmiş dünyada 30 yıl öncesine kıyasla büyük bir fark, insanların nispeten
zengin olması ve / veya yiyeceklerin nispeten ucuz hale gelmesidir. Hollanda'da gıda için
ortalama gelir harcaması yüzdesi 1980'de % 24 iken 2010'da sadece % 9.8'e düşmüştür.

Şekil-1: Hane halkının gelirinin yiyecek ve içeceğe harcaması
Ortalama olarak Avrupa ülkelerindeki insanlar gelirlerinin yaklaşık % 12'sini gıdaya
harcarken, Rusya'daki insanlar % 31'ini Hindistan % 36 ve bazı Doğu Afrika ülkelerinde %
50'den fazlasını harcarlar (veri FAO). Ucuz yemek, paranız için daha fazlasını alabileceğiniz
anlamına gelir. Batı dünyasında insanların yiyeceklerinin nasıl üretildiğine dair artan bir
endişesi var. Sağlıklı ve doğal olmalı ve yerel olarak üretilmelidir. Ayrıca hayvansal ürünler
de refaha uygun üretilmelidir. Bizim kültürümüzde bu çok normal kabul edilir, ancak
insanların bu konularla ilgilenebilmeleri kesin bir zenginlik işaretidir. Dünyanın daha fakir
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bölgelerinde temel endişe, yeterli kalitede yeterli yiyeceğe sahip olmakla ilgilidir, bunun nasıl
üretildiği bir öncelik değildir.
Gelecek için zorluklar
Dünya nüfusu, özellikle kentsel alanlarda hızla artmaktadır (bkz. Şekil). Bütün bu insanların
beslenmesi gerekiyor. Şu anda gezegenimizin hayatta kalmasını sağlamak için kullanılması
gereken kaynakların iki katını kullanıyoruz. Aynı zamanda, gelişmiş ülkelerde gıdanın
yaklaşık % 20'si israf edilirken, gelişmekte olan ülkelerde hâlâ önemli miktarda gıda kıtlığı
vardır. Gelecek için zorluk, gelişmiş dünyada israfı azaltmak, gelişmekte olan dünyada gıda
bulunabilirliğini artırmak ve bunu daha az karbon salınımı ile yapmaktır. Ek zorluk, fosil
yakıtın yerini biyoyakıt alması gerçeğinde yatmaktadır. Buğday veya şeker kamışı gibi birçok
mahsul, gıda üretimi pahasına biyoyakıt üretimi için kullanılmaktadır.

Şekil-2: Kentsel nüfus artışı
Özetle, hayvan ıslahı endüstrisinin tahmin etmesi gereken bir dizi gelişme var. Çiftlik hayvanı
ıslahı küresel bir endüstri haline geldiğinden, ıslah şirketlerinin çeşitli pazarlara uyan ürünler
geliştirmesi gerekiyor. Hollanda'da, paralarını çevre ve hayvan dostu üretim için ekstra
dikkatle ürünlere harcamak isteyen büyüyen bir müşteri grubu var. Dünyanın diğer
bölgelerinde asıl endişe hâlâ aileyi beslemektir ve burada üretim yönteminden çok fiyata
önem verilmektedir. Hayvan ıslahı şirketleri her iki pazara da tedarik yapmaktadır. Ancak
hayvan ıslahı şirketleri, bıraktıkları karbonu hesaba katarak belirli pazarlar için ürünler
üretebilecek hayvanları yetiştirme ahlaki yükümlülüğünü de üstleniyor. Örneğin, domuzların
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ve tavukların biyoyakıt endüstrisinden atık ürünler içeren yan ürünleri yem olarak kullanılıp
kullanılamayacağını görmek için araştırmalar devam etmektedir. Ve sığır ıslahında, seçici
yetiştirme yoluyla metan emisyonunu azaltmak için ıslah yöntemleri geliştirilmektedir.

Bölüm 1.12 Hayvan Islahının sonuçları
Seçici hayvan yetiştiriciliğinin hâlihazırda yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan
beri çok şey başarıldı. Köpek yetiştiriciliği alanında bariz sonuçlar elde edilmiştir. Seçici
yetiştirme ile İrlanda Kurt Köpeği (> 71 cm) gibi çok uzun köpekler, Boerboel (50-80 kg) gibi
çok ağır köpekler, Chihuahua gibi çok küçük köpekler (20 cm), Greyhound gibi çok hızlı
köpekler (17,5 m / sn) ve farklı görünüm ve amaçlara sahip çok daha fazla ırk elde edilmiştir.
Nesilden nesile genetik gelişimin boyutu, ıslah için hayvanları seçmek için kullanılan tekniğe
bağlıdır. Yeni seçim tekniklerinin tanıtılması, ıslah için en iyi hayvanların daha doğru ve
verimli bir şekilde seçilmesini mümkün kıldı. Özellikle, baba başına çok sayıda yavruya sahip
olmayı mümkün kılan suni tohumlama (AI) gibi üreme tekniklerinin tanıtılması, popülasyonu
küçültmeden, üreme için yalnızca en iyi erkekleri seçmeyi mümkün kılmıştır. Ebeveyn başına
düşen yavru sayısı üzerinde benzer etkiye sahip teknikler dişi üreme için mevcut değildir,
ancak aynı zamanda dişilerde embriyo transferi (ET) veya süperovulasyon gibi teknikler ile
normalde yılda sadece bir veya birkaç yavrunun alınabileceği türlerdeki mükemmel bir
dişideki bireylerden çok daha fazla sayıda yavru üretmeyi mümkün kılmıştır.
Sığır yetiştiriciliğinde elde edilen sonuçlar
1945 ile 2000 yılları arasında Hollanda'da süt üretimindeki artışı görüyorsunuz. 1970'e kadar
olan artış, 1990'dan sonra olduğundan çok daha az diktir. Bunun nedenleri çoktur, ancak
önemli olanlar; suni tohumlama kullanımında çok güçlü artışlardır, böylece boğalarda daha
güçlü seçim mümkün olmuştur, damızlık değerlerini tahmin etmek için daha doğru tekniklerin
tanıtılması, otomatik sağımın tanıtılması, bağlı durak yerine serbest durak ve daha kaliteli
beslenme.
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Şekil-3: Solda 1945 – 2010 döneminde Hollandalı siyah-beyaz süt sığırlarının süt
üretimindeki fenotipik eğilim görülmektedir. Sağda, 1995 – 2013 döneminde Hollanda siyahbeyaz süt sığırlarında süt üretimi için tahmini genetik eğilime (yeşil) kıyasla fenotipik eğilim
(kırmızı) yer almaktadır. EBV = tahmini damızlık değeri (kaynak: CRV, Hollanda).

Sağdaki grafikte, 1995 – 2013 dönemindeki genetik eğilime kıyasla fenotipik eğilim
görülmektedir. Bu dönemde fenotipik (= gerçekleşen) süt üretimindeki artışın, süt için genetik
potansiyeldeki tahmini artışa çok benzer olduğunu görüyorsunuz. Üretim: her iki durumda da
yaklaşık 1500 kg. Bu, otomatik sağım, serbest barınma ve diyet kalitesi gibi çevredeki
sistematik

iyileştirmelerin

tüm

inekler

üzerinde

benzer

etkilere

sahip

olduğunu

göstermektedir.

Şekil-4: Solda, piliçlerde 1957'ye kıyasla 2001'de sabit yaştaki gelişmiş genetik ve
beslenmenin ağırlık üzerindeki etkisi (Havenstein ve diğerleri, 2003'ten sonra). Sağda,
yumurtlayan tavuklarda seçici yetiştirmenin ilk yumurta yaşı, yumurta ağırlığı ve kütlesi ve
1950 ile 1993 arasındaki dönemde yem verimliliği üzerindeki etkisi verilmiştir (Jones ve
diğerleri, 2001'den sonra).

Şekil-4'te 1950'lerden bu yana etlik piliç ve yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde nelerin
başarıldığını görüyorsunuz. Soldaki şekilde, piliçlerde gelişmiş beslenmenin etkisi olmasına
rağmen, haftalara göre canlı ağırlıktaki güçlü artışın en önemli nedeninin seçici yetiştirme
olduğunu görüyorsunuz. Seçici yetiştirmenin, aynı diyetle, 84 günde vücut ağırlığını 1957'de
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1907 g'dan 2001'de 5958 g'a arttırdığını gerçekleştirmek çok şaşırtıcıdır. Ağırlık, boyut olarak
üç kattan fazla arttı! Yumurta tavuklarında seçici yetiştirmenin etkisi o kadar büyük değildir,
ancak burada da 43 yıllık seçici yetiştirmede tavuklar 28 gün (=%15) daha erken
yumurtlamaya başlıyorlar, 7 gr (= % 12,5) daha ağır yumurta yumurtluyor, daha fazla
yumurta veriyorlar ve bunu yapmak için yaklaşık %10 daha az yem kullanıyorlar! Ve bu
1993'teydi, o zamandan beri seçim devam ediyor. Yumurta tavuklarının vücut ağırlığı
yaklaşık olarak aynı kalmıştır.

At yetiştiriciliğinde elde edilen sonuçlar
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Şekil-5: Üstte 1976-1996 döneminde İsveç Standard ırkı erkek koşu atların yarış hızındaki
fenotipik eğilimler (kaynak: Arnasson, 2001), altta ise 1900 – 2013 dönemi Kentucky Derbisi
sırasında Safkan atların kazanma yarış zamanlarındaki fenotipik eğilimler yer almaktadır.
(kaynak: http://www.horsehats.com/KentuckyDerbyWinners.html).

Koşu atlarında seçici yetiştirme, 20 yılda kilometre sürelerinde (koşma hızı) yaklaşık 1
saniyelik doğrusal bir azalma ile sonuçlanmıştır (bkz. Şekil-5). Bu iyileşme hızının
yavaşlayacağına dair hiçbir belirti yok. Yarış atlarında da hikâye çok başarılı başlıyor. Seçici
yetiştirme, atların daha hızlı koşmasına neden oldu. Ancak yarış atları için başarı öyküsü
1950'lerin başında durmuş gibi görünüyor. Kazanma zamanları şekil-5'te çizilen Kentucky
Derbisinin rekoru 1973'ten kalma! Seçici yetiştirme devam etse de ve daha gelişmiş
tekniklerle hayvanlar daha hızlı hale gelmedi. Ne oldu? Bu hâlâ biraz belirsiz, çünkü hâlâ
genetik varyasyon için imkân var, dolayısı ile bazı hayvanlar genetik olarak diğerlerinden
üstün ve yarış kaliteleri için seçim var. Yarış atlarının hızını nasıl artıracağını bilen kişi yine
çok zengin olacaktır.
Domuz yetiştiriciliğinde elde edilen sonuçlar
Domuzlarda da benzer bir hikâye anlatılabilir. Şekil-6'da büyüme, fleto miktarı (etin pahalı
kısmı), yağsızlığı (sırt yağ kalınlığı) ve üreme performansı (canlı doğan yavru) üzerine 10
yıllık seçici yetiştirmenin sonuçlarını görüyorsunuz. Ayrıca burada gelir getiren özelliklerde
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(bel kası ve canlı doğan yavrular) belirgin bir artış, yağ ve kesime kadar geçen gün sayısı gibi
maliyeti olan faktörlerde bir azalma var.

Şekil-6: 1990 – 2000 döneminde ABD'de kayıtlı sürülerde dört ırk domuzda 113,5 kg'a kadar
gün, sırt yağı kalınlığı, fleto miktarı ve canlı doğan yavru sayısı için fenotipik eğilimler
(kaynak: Chen ve diğerleri, 2002, 2003) .

Bölüm 1.13 Hayvan Islahının olumsuz etkileri
Hayvan ıslahı uygulamalarından çıkan her şey olumlu değildir. Seleksiyonla ıslahın çok ileri
götürüldüğü örnekler vardır. Seleksiyonla ıslah yalnızca belirli performansları iyileştirmedi,
aynı zamanda ve kasıtsız olarak seçilemeyen diğer performansların bozulduğu örnekler de
vardır: bunlara negatif ilişkili tepkiler denir. Seleksiyonla yetiştirmeye karşı olumsuz tepkinin
de tahmin edilmesi zordur ve genellikle daha sonra fark edilir. Durum böyledir çünkü
olumsuz etkilerin yapısal olduğunu ve tesadüf olmadığını ve popülasyonda artan sıklıkta
meydana geldiğini anlamak biraz zaman alır. O zaman bile, olumsuz sonuçların farkına
varmak için bazen geri adım atmak gerekir. Değişiklikler yavaş ilerliyor, bu yüzden onlara
alışıyorsunuz.
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Köpek yetiştiriciliğinde olumsuz etkiler
Çok ileri giden bazı net seleksiyon örnekleri köpek yetiştiriciliğinde bulunabilir. Bunun
nedeni kısmen, köpeklerde seçici yetiştirmenin uzun bir geçmişi olması, ancak bazı köpek
ırklarının esas olarak görünüşe göre seçilmesidir. Ve çoğu ekstrem görünüş en iyisi olarak
görülme eğilimindedir, bu nedenle bu ırklarda seçim aşırı görünüşte olmuştur ve hâlâ devam
etmektedir (bazı örnekler için bkz. Şekil-7). Boxer veya Bulldog gibi bazı ırklarda üst çenenin
alt çeneden çok daha kısa olması nedeniyle kafataslarının şeklinin normal yemek yemelerini
zorlaştırması veya düz bir yüze neden olan kısa üst çeneye sahip tüm ırklarda olduğu gibi güç
nefes alma ya da tıbbi müdahale olmaksızın doğuramaması hatta çiftleşememsi (örneğin
Bulldog) veya kafatasının gözler için çok küçük olması nedeniyle gözlerin yuvadan fırlama
riskinin olduğu yerler (örneğin, Pekinese, Chihuahua), seçimin çok ileri götürüldüğünün açık
örnekleridir. Ve bu örneklerin çoğu sadece kafatası ile ilgilidir. Köpeğin refahını artırmayan
diğer ırk özellikleri, örneğin çok uzun kulaklar (örneğin Basset Hound)

böylece

enfeksiyonların yaygın olması veya uzun sırt ve boyun (örneğin Dachshund) intervertebral
disk hastalığının yaygınlaşması veya çok fazla derinin olması (örneğin Bulldog) kıvrımlar
arasında iltihaplanma veya eğimli sırt (örneğin Alman Çoban Köpeği) kalça sorunlarının
yaygın olması gibi sorunlara sebep olmaktadır. Seçici yetiştirme ile ilgili tüm örnekler ırkları
giderek daha fazla uç noktalara götürmek ile alakalıdır, çünkü şovu bununla kazanıyorsunuz.
Geriye dönüp baktığımızda çok ileri gittiğimizi anlarız. Ve bu farkındalık ancak çok yavaş
gelir çünkü insanlar belirli özelliklere sahip hayvanlara alışırlar. Onları çok uzun bir süre
anormal görmezler. Önemli olan, bu etkilerin ters yönde seçim yapılarak tersine
çevrilebileceğini anlamaktır. Seçici yetiştirme ile ilgili tüm örnekler ırkları giderek daha fazla
uç noktalara götürmek ile alakalıdır, çünkü şovu bununla kazanıyorsunuz. Geriye dönüp
baktığımızda çok ileri gittiğimizi anlarız. Ve bu farkındalık ancak çok yavaş gelir çünkü
insanlar belirli özelliklere sahip hayvanlara alışırlar. Onları çok uzun bir süre anormal
görmezler. Önemli olan, bu etkilerin ters yönde seçim yapılarak tersine çevrilebileceğini
anlamaktır.
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Şekil-7: "Tüm ulusların köpekleri" (Mason, 1915) ve 2012'deki köpek ırklarının temsilcilerine
örnekler. Sırasıyla Bull Carrier, Basset Hound, Boxer, Bulldog, Dachshund ve Alman Çoban
Köpeği.
https://dogbehaviorscience.wordpress.com/2012/09/29/100-years-of-breed-improvement/

Çitlik hayvanlarında ıslahın olumsuz etkileri
Seleksiyonla ıslahı çok ileri götürdüğümüz yerler sadece köpekler değil. Büyük yavrular için
seçim, bazen Texel koyunlarında sezaryen yapılmasını gerektiren ve hatta Belçika BeyazMavi sığırı ve geliştirilmiş Hollanda kırmızı ve beyaz sığır ırklarında neredeyse standart bir
doğum yöntemi olan zor doğumların yüksek bir kısmıyla sonuçlanmıştır. Texel koyunlarının
zor doğumlara karşı seçilmesi, yardım gerektiren doğum oranlarının azalmasıyla
sonuçlanmıştır. Bu durumda süreç tersine çevrilebilir. Ancak Belçika Beyaz-Mavi ve ıslah
edilmiş Hollanda Kırmızı-Beyaz sığırlarında durum daha sorunludur ve onarım süreci birçok
nesil sürecektir.
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Şekil-8: Birleşik Krallık'taki süt sığırlarında üreme ile ilgili bir dizi özellikteki genetik
eğilimler, tahmin edilen aktarım yetenekleri (PTA) baba başına yıldaki doğum (YOB)
buzağılama aralığı (CI), vücut kondüsyon skoru (BCS) ilk laktasyondaki sağım günü (DFS),
56 günde tekrar kızgınlık göstermeme (NR56) ve tohumlama sayısı (INS) olarak ifade edilir.
Bir PTA, tahmini damızlık değerinin yarısına eşittir: yavruya aktarılan kısım. Kaynak: Wall
ve diğerleri, 2003

Çiftlik hayvanlarında seleksiyonla ıslahın istenmeyen tek olumsuz sonucu doğum sorunları
değildir. Niyetin çok fazla yiyecek üretmek olduğunu, ancak ucuza herkesin erişebilmesi için
olduğunu unutmayın. Bu, hayvansal ürünlerin mümkün olduğunca az maliyetle üretilmesi
gereken domuz ve kümes hayvanı yetiştiriciliği gibi yoğun tarım sistemleriyle sonuçlanmıştır.
Az yemle çok hızlı büyüme veya daha fazla yumurta. Bu, uzun yıllar boyunca çok iyi gitti ve
ıslahcılar, üretim doğrusal olarak arttıkça genetik gelişmelerin hiçbir sınırı olmayacağını
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gerçekten düşündüler. Ne yazık ki, 1980'lerde performans özellikleri için güçlü seçimin bazı
olumsuz sonuçlarının da olduğu daha açık hale geldi. Örneğin, etçi tavuklarda hızlı büyümeye
bağlı olarak metabolik sağlık sorunları baş göstermeye başlamış, yumurtlayan tavuklar, artan
sayıda yumurta yumurtlamak için yeterli kalsiyum alımını yönetemedikleri için kemik
kırıkları artmaya başlamış, süt inekleri ve dişi domuzlarda yüksek üretim döneminde
doğurganlık azalmaya başlamıştır. Bu, buzağılama aralığı, vücut skoru durumu, süt üretimi,
ilk tohumlamaya kadar geçen günler, tek tohumlama oranı ve gebelik başına gereken ortalama
tohumlama sayısındaki eğilimlerin tahmin edilen aktarım yetenekleri (PTA) olarak temsil
edildiği şekil-6'da gösterilmektedir. Bu PTA, özellikle Birleşik Krallık'ta damızlık değerinin
hangi kısmının yavrulara aktarıldığını belirtmek için kullanılır. Bu sorunlar görünür hale
geldiğinden beri, seçim baskısı esas olarak performanstan hayvan sağlığına ve üreme
performansına çok daha fazla önem verilmeye başlandı. Bu değişim, tüm çiftlik hayvanı
türlerinde bir eğilim olmuştur. Süt sığırcılığı örneğindeki şekilde, eğimlerin düzleşmesinde de
görülebileceği gibi, bu dikkat kayması 1990'ların başında başlamıştır.

Bölüm 1.14 Hayvan ıslahında ana konular
1. Hayvan ıslahında insanlar, mevcut nesil hayvanlardan ortalama olarak daha üstün olan yeni
nesil hayvanları üretecek hayvanları seçerler.
2. Doğa tarafından seçim, doğal seleksiyon, hayvanların içinde bulundukları koşullara uyum
sağlaması açısından çok önemlidir.
3. Hayvan ıslahının başarısı için önemli bir ön koşul, özelliklerin kalıtsal olmasıdır, bu da
özelliğin ebeveynlerden yavrulara geçişi ile gözlenir.
4- Hayvanların evcilleştirilmesi köpekle başladı. Daha sonra çiftlik hayvanları evcilleştirildi.
Bir türün evcilleştirilmesi belirli özellikler gerektirir. Evcilleştirilen türlerde, değişen
koşulların neden olduğu yeni gereksinimler nedeniyle süreç hâlâ devam etmektedir.
5. Seleksiyonla hayvan ıslahı 250 yıl önce ırkların ve soy kütüğü kitaplarının oluşumu ile
başlamıştır. Hayvan ıslahının bilimsel temeli 20. yüzyılda geliştirilmiştir. Son 50 yılda
ıslahta bilimsel gelişmelerin uygulanması, hayvan ıslahını daha etkin hale getirdi. Son
zamanlarda moleküler genetikteki gelişmelerden güçlü bir ivme aldı.
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6. Islah faaliyetleri, toplumdaki gelişmelerden doğrudan etkilenir ve bunlarla ilişkilidir:
hayvanlar tarafından gerekli gıda üretimi ve insanların hayvanlara refakatçi ve eğlence
amaçlı ihtiyaçları gibi.
7. Sığır, domuz ve kümes hayvanları ıslah programları, süt, et veya yumurta miktarında bariz
artışlar sağladı. Ayrıca atların yetenekleri de bariz bir şekilde gelişti.
8. Hayvanların ıslahı sadece olumlu sonuçlar vermekle kalmadı: köpeklerde yakın akraba
birleştirmesinden ve vücut yapısı yönünden tek taraflı seçim, köpeklerde daha fazla sağlık
problemi ve daha az sağlıklı havyanlar ile sonuçlandı. Çiftlik hayvanlarında verim için
seçim, vasıf ve sağlık özelliklerinde bozulma riski taşıyor.
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BÖLÜM 2: TEMEL HAYVAN ISLAHI
Hayvan ıslah programı
Hayvan ıslahı, ebeveynlerin özelliklerinin yavrularına daha fazla veya daha az yansıdığı
gerçeğine dayanmaktadır. Bu, özelliklerin az ya da çok kalıtsal olması ve bir hayvanın
özellikleri için kalıtsal yeteneği içeren DNA'nın % 50'sinin bir ebeveynden yavrularına
geçirilmesinden kaynaklanmaktadır. Hayvan ıslahında potansiyel ebeveynler bazı özellikler
için seçilir ve gerçekten en iyileri ebeveyn olarak kullanılır. Bu şekilde, gelecek nesil, istenen
özellikler için genetik olarak geliştirilir. Uzun vadeli ıslah çalışmaları aşağıdaki şemada
gösterilen bir ıslah programı şeklinde uygulanır:

Bölüm 2.1 Bir ıslah programı oluşturma
1-Üretim sistemi

Islah programı oluşturma önce üretim sisteminin belirlenmesi ile başlar (1). Daha genel
anlamda, hayvanların hangi amaç için yetiştirileceğinin analizi yapılmalıdır. Bu bakış açısına
göre neler uygundur? Evcil hayvan olarak rahat bir evde tutulan küçük bir köpek için sadece
davranış ve sağlık önemlidir. Zor şartlarda ve mera şartlarında yetiştirilen koyunları için tüm
yıl sağlık özellikleri ve otlatma davranışları uygundur. Yüksek üretim maliyetleri olan yoğun
sistem piliç yetiştiriciliği için günlük büyüme önemlidir.
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2-Islah hedefi

İkincisi, gelecek generasyonlarda hangi özelliklerin geliştirilmesi gerektiği sorusu (2). Islah
için hedef (ler) ne olacak? Bu soru, hangi hayvanları elimizde tutmamızın sebepleriyle
oldukça ilgilidir. Bu süreç kapsamlı bir çalışmayı ve uzun süreli bir sonucu hak ediyor çünkü
hayvan ıslahı yalnızca bir ıslah hedefi doğrultusunda birçok nesil boyunca sürdürüldüğünde
etkili oluyor. Islah hedeflerine örnekler; üretim özelliklerinin ıslahı, ürün kalitesi, sağlık ve
refah özellikleri, konformasyon özellikleri, spor performansı, fertilite vb.
3-Bilgi toplama

Üçüncüsü, ıslahın amacını bilerek ilgili bilgilerin toplanması gerekir (3). Bu bakımdan uygun
olan, hayvanların ıslah hedefine göre değerini belirlemeye yardımcı olabilecek özellikleridir
(fenotipler olarak adlandırılır). Atlama performansı, atlarda bir ıslah hedefi özelliği
olduğunda, atlamaya ilişkin veriler toplanır. Domuzların ıslahında üreme amaç ise, bir
batındaki yavru sayısı özellikleri kaydedilir. Diğer ilgili bilgiler hayvanların soykütüğü
bilgileridir. Hayvan ıslahı, genetik özelliklerin bir nesilden diğerine geçmesiyle ilgilidir.
Kalıtımsal özelliklerin geçiş sürecini izlemek veya etkilemek istediğinizde, bir ebeveyn yavru
soykütüğü kayıtları çok önemlidir. Ve günümüzde, DNA analizi hayvanlarda mümkün ve
uygulanıyor ve ayrıca özellikler için genetik yeteneklerin geçiş sürecini izlemek veya
etkilemek için de kullanılabilir.
4-Damızlık değer tahmini ve seçim kriterleri

Dördüncü olarak, ıslahın amacını bilmek ve potansiyel ebeveynlerin ilgili özelliklerini
kaydettikten sonra, hangi hayvanların gerçekten ebeveyn olarak seçileceği (4) ve hangi
hayvanların damızlık dışı bırakılacağıdır. Genetik bir modele dayanan, pedigri bilgilerini
içeren istatistiksel bir model ile bir özellik için bir damızlık değeri tahmin edilir. Günümüzde,
hayvanların DNA bilgisi mevcut olduğunda, bu damızlık değerlerini tahmin etmek için de
kullanılabilir. Tahmini damızlık değeri, hayvanın ıslah hedefine göre sıralama değerini
gösterir: en düşüklerin ıslah hedefi özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi olacak ve en büyüğü
ıslah hedefi özelliklerini iyileştirecektir.
5-Seçim ve Birleştirme

Beşinci olarak, erkek ve dişilerin tahmini damızlık değerleri göz önünde bulundurularak,
ebeveynlerin gerçek seçimi yapılmasıdır (5). Tahmin edilen ortalamadan daha yüksek
damızlık değerine sahip olan ebeveynler, gelecek nesildeki ıslah hedefi özelliklerini
geliştirecektir. Örneğin, süt verimi için en yüksek damızlık değerine sahip bir erkek grubu,
gelecek nesillere yönelik boğa olarak seçildiğinde, bunların kızları, mevcut ineklerden daha
fazla süt üretecektir. Ebeveynlerin doğru seçimi, gelecek nesillerde pozitif bir yanıt
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verecektir. Seçim, ıslah hedefi özelliklerinde ilerleme oluşturur. Ebeveynlerin seçiminden
sonra başka bir seçim daha yapılmalıdır: hangi erkek birey hangi dişi ile eşleştirilmelidir?
Seçim; mevcut pedigri bilgileri temelinde veya boğa ve dişilerin özelliklerine göre yapılabilir.
6-Genetik ilerlemenin yayılması

Altıncı olarak, birçok ıslah şemasında, özelliklerin kaydedildiği hayvanların sayısı, insan
amaçları için kullanılan hayvanların popülasyon sayısından oldukça azdır. Genetik
ilerlemenin yayılması ıslah programlarının yapısına bağlıdır. Ticari domuzlarda ve kanatlı
hayvan yetiştirme programlarında seçim, ıslah programının tepesinde gerçekleşir ve birkaç
"çoğaltma nesli" yoluyla, tepede elde edilen seleksiyonla ilerleme, et veya yumurta üreten
hayvanlara yayılır. Sığır yetiştiriciliğinde suni üreme teknikleri, özellikle suni tohumlama
teknikleri, üstün hayvanların genlerini yaygın bir şekilde yayarak, yüksek sayıda yavru üretme
fırsatı verir. Az sayıda hayvanın seçilmesinin bir popülasyonun özellikleri üzerinde büyük bir
etkisi olabilir. Ticari ıslah düzenleri içerisinde; kümes hayvanları ve domuzlar için özel hatlar
melezlenir. Bu hatların her biri, belirli özellikler için seçilir ve her bir hattın geliştirilmiş
özellikleri melezlerde birleştirilmek amacı ile ıslah hedefi özelliklerine sahip bireyler elde
etmek için çaprazlanır.
7-Sonuçların değerlendirilmesi

Yedinci, ıslah programı düzenli olarak değerlendirilmelidir (7). İlk soru şudur: İstediklerimize
ulaştık mı? Yeni nesil hayvanlar ıslah amacı özelliklerine göre daha mı iyi? Seleksiyonun
istenmeyen etkilerini gözlemliyor muyuz? Örneğin. Et üreten hayvanlarımızda daha iyi bir
büyüme gerçekleştirdik ancak bacaklarında ebeveynlerinden daha fazla sorun yaşıyorlar.
İkinci soru şudur: Yeni neslin hayvanları arasındaki akrabalığın ne olduğu. Bu kuşak için
anne-baba olarak sadece çok az akraba olan hayvan seçmemiz nedeniyle, akrabalık
ebeveynlerine göre daha fazla mı oldu? Popülasyonun genetik çeşitliliğini azalttık mı?
Daha sonra ıslah sirkülâsyonu, ıslah sistemindeki değişikliklerin eleştirel bir incelemesiyle
yeniden başlar. Cevaplanması gereken sorular şunlardır: pazar gereksinimleri değişiyor mu,
ör. Farklı kalitede domuz eti için? Üretim koşulları değişiyor mu, ör. Gelecekte süt
çiftliklerinde süt üretim kotasının kaldırılması bekleniyor mu?
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Bölüm 2.2 Genetik bilgiyi taşıyan DNA
Gelecek nesillere aktarılan genetik bilgiyi taşıyan DNA
Bir yetiştirici olarak şu andan itibaren alabileceğiniz en iyi genetik materyali gelecek nesil
hayvanlara aktarmak istiyorsunuz. Bu genetik materyal, gelecek nesil için ebeveyn olarak
seçilebilecek hayvanların tüm hücrelerinin çekirdeğindeki kromozomlarda depolanır. Bu
transfer işlemi, gonadlarda sperm hücreleri ve oositlerin oluşturulması yoluyla genleri içeren
kromozomların transferi ile gerçekleşir. Bir sperm hücresi ve bir oositin bir zigot haline
getirilmesi, benzersiz bir genetik bileşime sahip yeni bir hayvanın başlangıç noktasıdır.
Ebeveynlerden yavrulara kromozom transferinde mayoz önemli bir rol oynar. Transferin bir
dereceye kadar Mendel tarafından tanınan (bkz. Bölüm 1) yasalarla ve bir dereceye kadar
rasgele süreçlerle belirlenmesine neden olur. Kanunlar genetik olarak akrabaları birbirine
bağlar, ör. Ebeveynler ve yavruları: ebeveynlerin her biri % 50 oranında aynı kromozomları,
aynı DNA'yı ve dolayısıyla aynı genetik değeri yavrularıyla paylaşır. Bu nedenle ebeveynlerin
fenotipik özellikleri, ebeveynlerinden aldıkları genlere göre yavrularının fenotipik
özelliklerinde bulunabilir. Sonuç olarak: yavrular ve ebeveynler ve daha genel olarak akraba
hayvanların DNA'larının bir bölümü benzerdir; genetik bir akrabalıkları var.
DNA birimleri olarak kromozomlar
Memelilerin ve kuşların vücut hücreleri, kromozom çiftlerinin (DNA birimleri) bulunduğu bir
çekirdeğe sahiptir. Her türün, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi belirli sayıda kromozomu
vardır:
Farklı türler için kromozom çifti sayısı.
Tür

Kromozom çifti sayısı

Tür

Kromozom çifti sayısı

İnsan

23

Tavuk

39

Sığır

30

Ördek

40

Keçi

30

Hindi

41

Koyun

27

Kaz

40

Manda

48, 50

Kedi

19

Eşek

31

Köpek

39

At

32

Kurt

39

Domuz

19

Tavşan

22
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Bölüm 2.3 Kromozomların yapısı ve bileşimi
Farklı sayıda kromozom, türler arasında melez oluşumunu engeller. Bir sperm ve bir oositten
bir zigot oluşumunda, bunların tekli kromozomları çiftler halinde yeniden bir araya gelir.
Farklı sayıda kromozomla, sperm hücreleri ve oositler bir araya geldiğinde (farklı türlerden
geldiğinde) bu süreç başarısız olur. Kromozomlar, nükleotid adı verilen daha basit
birimlerden oluşan iki uzun biyopolimerden oluşan çift sarmallı helixlerdir - her bir nükleotid,
G, A, T ve C harfleri kullanılarak kaydedilen bir nükleobazdan (guanin, adenin, timin ve
sitozin) oluşur. Ve aynı zamanda alternatif şekerlerden (deoksiriboz) ve fosfat gruplarından
(fosforik asite bağlı) oluşan, nükleobazlarla (G, A, T, C) bir omurga oluşur. Bir tür içinde ve
bir cins içinde nükleotidler ve nükleobazlar sabit bir sırayla yerleştirilir.

Bölüm 2.4 Kromozomlar ve genlerin ebeveynden yavruya geçişi
Akraba hayvanlar arasındaki genetik akrabalığı anlamak için yeni bir hayvanın başlangıcı
olarak sperm hücrelerinin, oositlerin ve zigotların oluşumunda neler olduğunu bilmek gerekir.
Memelilerde ve kuşlarda, bir bireyin tüm vücut hücreleri diploiddir: bir hücrenin
çekirdeğindeki tüm kromozomlar, çiftler halinde gruplanmış iki kat halinde bulunur.

Tanımlar
Kromozom, ayrı bir DNA bloğudur ve genomun temel yapılarından biridir. Tüm nükleer
DNA, hayvan türleri arasında değişen sayılarla kromozomlar halinde düzenlenir. Bir
kromozom üzerindeki genler birbirine bağlıdır ve beraberce göç etme eğilimindedir
DNA, yüksek organizmalardaki tüm hücrelerde genetik bilgiyi taşıyan çift sarmallı bir helix
formundaki bir makromolekül olan Deoksiribonükleik Asittir
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Gen kalıtsal birimdir, RNA'ya kopyalanan ve fizyolojik bir işlevi olan bir polipeptit zincirine
çevrilen genetik bilgiyi içeren bir kromozom üzerindeki DNA’nın bir bölgesidir. Bir gen,
allel adı verilen çeşitli formlara dönüşebilir.
Allel, bir lokustaki DNA nükleotitlerin dizisinin bir versiyonudur. Tüm bireyler bir lokusta
tam olarak aynı DNA nükleotid dizisini taşımaz. Bu allelik varyasyon, genetik varyasyonun
kaynağıdır
Lokus, bir kromozom üzerindeki bir pozisyondur, örneğin bir gen. Çoğulu locidir.
Bu tanımları açıklamak için: MC1R lokusu (Melanokortin 1 reseptör geni) köpeklerde
kromozom 5 üzerinde tanımlanmıştır. Bu genden 2 allel E ve e bilinmektedir. Orijinal olanı,
vahşi (wild) tip olarak anılır allel E (mutasyona uğramamış allel) köpeklerde siyah renge
neden olur, mutasyon tarafından oluşturulan allel e, gen fonksiyonunun kaybına neden olur ve
genotip e / e'de parlak kırmızı veya sarı kaplama renginden sorumludur.

Bölüm 2.5 Genlerin alellerinin fenotipte ifadesi
Tüm vücut hücrelerinde kromozomlar çift olarak bulunur: biri babadan, diğeri ise anneden
orijin alır. Bu nedenle tüm genler çiftler halindedir. Bu genler özdeş olabilir: babadan gelen
allel, annedeki allel ile aynıdır. O zaman bu hayvan bu gen için homozigottur. Bu, bu
hayvanın soyunun her zaman bu alleli bu ebeveynden aldığı anlamına gelir. Baba ve anadan
kaynaklanan alleller farklı olabilir. O zaman bir hayvan bu gen için heterozigottur. Bu, bu
hayvanın soyunun, bu ebeveynin bu iki farklı allelinden birini alabileceği anlamına gelir.

Tanım
Homozigot, bir lokusta aynı allelin iki kopyasını taşıyan bir bireydir, örn. ee veya EE.
Heterozigot, bir lokusta iki farklı allel taşıyan bir bireydir, örn. Ee.
Belirli bir gen için üç farklı genotipi ayırt edebiliriz: ör. EE, Ee veya ee. Bu allel
kombinasyonları farklı fenotiplere neden olabilir. E'nin, deriye siyah bir pigmentasyon veren
köpeklerin deri hücrelerinde protein eumelanin üretiminden sorumlu olduğunu ve e nin de
deri hücrelerinde kırmızı pigmentasyon veren feomelanin üretiminden sorumlu olduğunu
varsayalım. EE hayvanlarının siyah olacağı ve ee hayvanlarının kırmızı olacağı açıktır. Peki,
Ee köpeklerinin rengi ne olacak? Onların da siyah olmalarını sağlıyor!. Bu fenomen baskınlık
olarak adlandırılır: heterozigotta e-allelin ifadesi fenotiplerinde ifade edilmez. E alleli, e
üzerine baskındır veya e allel açısından bir bakış açısıyla: e allel E'ye resesiftir.
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Tanımlar
Dominant bir allel, fenotip üzerinde sadece homozigot olduğunda değil, aynı zamanda
heterozigot olduğunda da etkiye sahip olan bir alleldir. E alleli e üzerinde baskın olduğunda,
EE ve Ee aynı fenotipik değere sahiptir.
Resesif bir allel, yalnızca homozigot olduğunda fenotip üzerinde bir etkiye sahip olan bir
alleldir. Bu nedenle, allel e resesif ise, ee, aynı fenotipe sahip olan Ee ve EE'den farklı bir
fenotip gösterir.
Kantitatif bir özelliğin ekspresyonunda bir genin yer alması durumunda, örn. Olgun bir
keçinin vücut ağırlığı, alleller, olgun vücut ağırlığında küçük farklılıklara yol açan farklı bir
ifadeye sahip olabilir. Aşağıdaki örnekleri ele alalım:
1. GG hayvanlar 40 kg, Gg hayvanlar 38 kg ve gg hayvanlar 36 kg. Heterozigot hayvanın
vücut ağırlığı, iki homozigot hayvanın tam olarak ortalamasıdır. İki allelin eklemeli bir
etkisi vardır. Biz buna ortak hâkimiyet (co-dominance) diyoruz.
2. GG hayvanlar 40 kg, Gg hayvanlar 42 kg ve gg hayvanlar 36 kg ağırlığındadır.
Heterozigot hayvanın vücut ağırlığı, iki homozigot hayvanın ortalamasından ve hatta en
yüksek homozigot ebeveynin değerinden daha yüksektir. Bu durumda biz buna
(overdominance) gen azmanlığı diyoruz.

Tanımlar
Eş baskınlık (Co-dominance) , bir heterozigotun her iki allelin fenotipik etkilerini eşit
olarak gösterdiği bir durumdur. "Eklenebilirlik" bölümüne bakın.
Eklemeli (Additivity), bir özelliği etkileyen her bir allelin, o mahalde bulunan diğer allelden
ve diğer tüm lokuslardaki diğer tüm allellerden bağımsız olarak yaptığı varsayımıdır, örn. G
ve g allelleri sırasıyla 1 ve -1 değerindeyse, eklemeli değer GG'nin 2, Gg'nin 0 ve gg'nin –2
değerinde olduğunu varsayar.
Melez azmanlığı (Overdominance), heterozigotun her iki ebeveynden daha aşırı bir
genotipik değere sahip olması durumudur.
Bir genin farklı allellerinin tek bir lokustaki etkilerine ek olarak, farklı lokuslardaki farklı
genlerin allelleri birbirlerini etkileyebilir ve bu, etkiledikleri özelliğin fenotipinde ifade
edilebilir. Yine iki olasılığımız var: Farklı allellerin farklı lokuslardaki etkileri toplamalıdır:
etki, tek tek allellerin etkilerinin toplamıdır. Bu etkiler birbirine katkı şeklinde olmadığında
buna epistaz denir.
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Tanım
Epistasis, lokusların eklemeli olmadığı zamandır. Bir özellik üzerindeki bir lokusun
genotipik değeri, diğer lokuslardaki genotiplere veya bir genotipin farklı fenotipik
ekspresyonunun başka bir lokustaki genotipe bağlı olduğu bir duruma bağlıdır.
Epistazis örneği (Minkema 1966)
Tavukta tüylenme deseni, iki farklı lokusun allellerinin etkileşimi ile belirlenen farklı genler
arasındaki durumdur. E-lokusu ve S-lokusu. E-lokusunun iki alleli vardır E ve e+, S-lokusu:
S ve s. E, e+ üzerinde baskındır ve tek tip siyah tüylere neden olur. e+ e+ Hayvanlarda siyah
renk tüylerin sınırlı kısımlarıyla sınırlıdır. Tüylerin siyah olmayan kısımlarında SS veya Ss
hayvanları bu yerlerde gümüş rengine sahipken, ss hayvanlarında altın rengi vardır. Bu
nedenle, altın veya gümüş rengi sadece e+ e+ hayvanlarında ifade edilir: E-lokusundaki siyah,
S-lokusundaki alleller tarafından belirlenen altın ve gümüşe baskındır.

Bölüm 2.6 Mayoz, bir bireyin yavruları arasında farklılıklar oluşturur
Sperm hücrelerinde ve oositlerde, kromozomlar artık çiftler halinde gruplanmış iki katlı
olarak mevcut değildir. Bu hücrelerde tüm kromozomlar tekil olarak mevcuttur. Testiste ve
yumurtalıkta kromozom çiftleri tekil kromozomlara ayrılır ve bir çiftin her bir kromozomu
tesadüfen bir sperm hücresine veya bir oosite gider. Bu sürece mayoz denir ve aşağıda bir
erkeğin üç kromozom çifti örnek olarak gösterilmektedir:

1.Kromozom çifti, kromozom A ve B, 2. çift C ve D ve 3. çift E ve F'den oluşur. Mayozda
kromozom çiftleri birbirinden ayrılır ve tesadüfen bir sperm veya oosit hücresine gider. Bu
şekilde sperm ve oosit hücreleri, 8 (23) farklı kromozom kombinasyonuyla oluşturulur: ACE,
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ACF, BCE, BCF, ADE, ADF, BDE ve BDF. Bir türün n çift kromozomu olduğunda,
ebeveynler 2n farklı sperm veya oosit hücresi kombinasyonu oluşturur.
Tanımlar
Mayoz gametlerin oluştuğu germinatif hücrelerinde gerçekleştirilen işlemdir. Diploid atadan
haploid hücrelerin (sperm, oositler) oluşturulması işlemidir.
Mendel dağılımı, gamet hücresi oluşumu sırasında kromozomların ayrılma ve bağımsız gen
çeşitliliğinden rastgele gamet seçiminden kaynaklanan ebeveyn genlerinin rastgele
örneklemesidir.

Bölüm 2.7 Akrabalar benzer DNA'yı paylaşır, aralarında bir bağ var
Mayoz bölünmedeki olaylar nedeniyle, bir sperm hücresi ve bir oosit ebeveynin DNA'sının %
50'sini (ebeveynlerin DNA'sından yavrulara geçişinde doğal bir yasa) içerir ve
ebeveynlerinden benzersiz bir kromozom kombinasyonuna sahiptir (rastgele süreç DNA'nın
nesiller arası aktarımı). Bir oositin bir sperm hücresi ile döllenmesinden sonra, zigotun
çekirdeği yine çiftler halinde gruplanmış iki takım halinde kromozomlar içerir. Bu, her
hayvanın kromozomlarının genetik değerinin yarısını babasından ve yarısını anasından aldığı
anlamına gelir. Dolayısıyla, bir hayvanla ebeveynlerinin her biri arasındaki genetik akrabalık
0,5'tir. Buna ikame genetik akrabalık denir. Ancak, her bir sperm hücresinin ve bir
ebeveynden alınan her oositin, ebeveynin kromozomlarının benzersiz bir kombinasyonunu
içermesi, bir baba ve bir annenin (tam kardeşler) aynı kombinasyonunun yavrularının hâlâ
özelliklerinde farklılık göstermesine neden olur. Tam kardeşlerin ve tam kız kardeşlerin (tam
kardeşlerin) ortalama genetik akrabalığı 0,5'tir, çünkü ortalama olarak ebeveynlerinin
DNA'sının % 50'sini paylaşırlar.

Tanım
İki hayvan arasındaki eklemeli genetik akrabalık, akraba olmaları nedeniyle paylaştıkları
ortak DNA miktarıdır.
Birkaç eklemeli genetik akrabalık aşağıda sunulmuştur:
Akrabalık
Ebeveyn-oğul veya kızı
Büyükbaba-torun
Büyük ebeveyn-büyük torun
Tam Erkek kardeş (ler) – tam kız kardeş(ler)
Üvey erkek kardeş (ler) - üvey kız kardeş (ler)

Paylaştıkları benzer DNA yüzdesi
50
25
12.5
50
25
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Dolayısı ile akrabalar benzer DNA'yı paylaşırlar. Paylaştıkları ortalama değerdir, ancak
DNA'ları (genotipleri) veya fenotipleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmadan, DNA'nın
hangi bölümünü, hangi allelleri paylaştıkları net değildir.

Bölüm 2.8 Temel hayvan ıslahında ana konuları
1. Bir ıslah programı, bir dizi müteakip faaliyetle karakterizedir. Bu faaliyetler; Islah
hedefinin belirlenmesi, fenotiplerin, genotiplerin ve soy kütüğünün kaydı, bir genetik
modelle seçim özellikleri için damızlık değerlerinin tahmini, tahmini damızlık değerine
dayalı gelecek nesil için ebeveynlerin seçimi, ebeveynlerin birleştirilmesi ve genetik
üstünlüğün üretim hayvanlarına yayılması ve programın sürdürülen ve gerçekleştirilen
seleksiyon tepkisi açısından ve genetik çeşitlilik açısından değerlendirilmesi aşamalarından
oluşur.
2. Memelilerin ve kuşların vücut hücreleri, kromozom çiftlerinin bulunduğu bir çekirdeğe
sahiptir. Türler arasındaki farklı sayıda kromozom, türler arasında melezleme oluşumunu
engeller. Kromozomlar, DNA dizileridir, DeoxyriboNucleicAcid, yüksek organizmaların
tüm hücrelerinde genetik bilgiyi taşıyan çift sarmallı bir sarmal formundaki bir
makromoleküldür.
3. Bir gen, kalıtsal birimdir, bir kromozom üzerindeki DNA'nın RNA'ya kopyalanan genetik
bilgiyi içeren bir bölgesidir. Bu RNA, fizyolojik bir işlevi olan bir polipeptit zincirine
çevrilir. Bir gen, allel adı verilen çeşitli formlara dönüşebilir.
4. Tüm vücut hücrelerinde kromozomlar çiftler halinde bulunur: biri babadan, diğeri ise
anneden köken alır. Bu nedenle tüm genler çift olarak mevcuttur. Bu genler özdeş olabilir:
babadan gelen allel, annedeki allel ile aynıdır. O zaman bir hayvan bu gen için
homozigottur. Baba ve anadan kaynaklanan alleller farklı olabilir. O zaman bir hayvan bu
gen için heterozigottur.
5. Alleller dominant veya resesif olabilir (bir lokustaki iki allel arasındaki etkileşim), etkiler
eklemeli olabilir: co-dominance (heterozigotun değeri tam olarak iki homozigot genotip
arasında yer alır) veya aşırı dominant (melez azmanlığı) olabilir (heterozigot, her iki
ebeveynden daha aşırı bir genotipik değere sahiptir).
6. Bir genin allelleri, başka bir genin allelleri ile de etkileşime girebilir: epistasis.
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7. Sperm hücrelerinde ve oositlerde kromozomlar artık çiftler halinde gruplanmış iki takım
olarak mevcut değildir. Testiste ve yumurtalıkta kromozom çiftleri tekil kromozomlara
ayrılır ve bir çiftin her bir kromozomu tesadüfen bir sperm hücresine veya bir oosite gider.
Bu sürece mayoz bölünme denir ve Mendel dağılımına yol açar: her sperm hücresi veya
oosit, ebeveyninden benzersiz bir allel kombinasyonu alır.
8. Mayozdaki olaylar nedeniyle bir sperm hücresi ve bir oosit ebeveynin DNA'sının % 50'sini
içerir. Bir oositin bir sperm hücresi ile döllenmesinden sonra, zigotun çekirdeği yine çiftler
halinde gruplanmış iki takım halinde kromozomlar içerir. Bu, her hayvanın
kromozomlarının genetik değerinin yarısını babasından ve yarısını anasından aldığı
anlamına gelir. Dolayısıyla, bir hayvanla ebeveynlerinin her biri arasındaki genetik
akrabalık 0,5'tir. Buna ikame genetik akrabalık denir.
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BÖLÜM 3: HAYVANLARIN YETİŞTİRİLME SEBEBİ ISLAHIN AMACINI BELİRLER

Bu bölümde, hayvanları veya ırkı muhafaza etme nedenleriyle (blok 1) bağlantılı olarak bir
ıslah hedefinin (blok 2) oluşturulmasını açıklayacak ve tartışacağız. Bu nedenler oldukça
farklı olabilir. Bunun ıslahın hedefinin belirlenmesinde büyük etkisi vardır.

Bu bölümde aşağıdaki konular sunulacaktır:
Hayvan ıslahının zorlukları
Islah hedefinin belirlenmesi
Islah hedef özelliklerinin ölçülmesi
Islah hedefinin farklı özelliklerini tartmak
Örnek: Domuz ıslah hedefleri, tüketici beklentilerindeki, toplum görüşlerindeki ve teknolojik
gelişmelerdeki değişikliklerden etkilenir
Örnek: Atın Islah hedefleri (KWPN)
Örnek: Sığır ıslahında Hollanda süt üretim endeksi (INET)
Örnek: Köpeklerde en iyi yetiştiricilerin Islah yöntemleri
Örnek: Etiyopya'da köy kümes hayvanları için üretim hedefleri
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Bölüm 3.1 Hayvan ıslahının zorlukları
Tarımda gıda üretimi için en büyük zorluk, insan nüfusunun 2050'de 9 milyara doğru devam
eden büyümesidir (Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri, 2005). Hayvancılık sistemleri,
yüksek kaliteli gıda üreterek tarımda önemli bir rol oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde
hayvanlar sadece et, süt ve yumurta sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekin mahsulleri için
gübre, yakıt için gübre ve çeki gücü sağlar. Gelişmekte olan ülkelerde hayvanlar tarafından
gıda üretimini ve gıda tedarikini sağlamak için üreme ve sağlık özellikleri, hayvan ıslahı için
en büyük zorluktur. Yoğun hayvansal üretim sistemlerine sahip gelişmiş ülkelerde, sağlık ve
refah özellikleri, hayvan yetiştiricileri için yeni bir zorluk oluşturmaktadır.
Islah zorlukları çok çeşitli faktörlerden etkilenir. Hayvan sahiplerinin, hayvansal ürün
tüketicilerinin, gıda endüstrisinin ve giderek artan bir şekilde genel halkın ihtiyaçları ve
öncelikleri tarafından belirlenir. Farklı talepler arasında doğru dengeyi bulmak sürekli bir
süreçtir ve gelecekteki koşulların önceden tahmin edilmesini ve etkili ıslah programları
oluşturmak için dikkatli planlamayı gerektirir.
Küçük popülasyonlarda hayvan ıslah zorlukları
Küçük popülasyonlarda, gıda üretimi için ıslah fırsatları sınırlıdır. Bu tür popülasyonlarda,
neredeyse tüm hayvanlar, yeterli sayıda yavru elde etmek için gelecek neslin (en azından
dişiler) ebeveynleri olarak kullanılmak zorundadır. O halde, gıda üretimi ile ilgili özellikleri
seçme fırsatı yoktur. Küçük popülasyonlarda temel endişe, genetik çeşitliliği koruyarak
popülasyonu sürdürmek ve akrabalı yetiştirmeyi yönetmektir. Daha sonra açıklanacağı gibi,
akrabalı yetiştirme daha düşük bir yaşama gücüne neden olur ve resesif genetik kusurların
görülme sıklığını artırır. Bu aynı zamanda küçük popülasyonlarda neredeyse tüm erkek ve
dişilerin yavru üretmek zorunda olduğu anlamına gelir. Bu küçük popülasyonlarda ıslaha
yönelik özelliklerin seçimi pek mümkün değildir.

Bölüm 3.2 Islah hedefleri üretim sistemine bağlıdır
Yiyecek üretimine ek olarak hayvanlar, insanlık için çeşitli işlevleri yerine getirirler: iş gücü,
refakat hayvanı olmak, boş zaman etkinliklerine katılmak, kültürel etkinliklere katılmak ve
doğa yönetimi gibi. Hayvanların kullanımı ve kullanıcıların istekleri büyük ölçüde ıslah
hedefini ve ıslah programlarını belirler. Gıda üretimi dışındaki hayvan işlevlerine yönelik bu
ıslah programlarında, bariz ıslah hedefi özellikleri için seleksiyonla ıslahın yanı sıra birkaç
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özellik önemli bir rol oynar: hayvanların sağlığı ve refahı ve daha düşük kaliteli ve aşırı
iklimlerde beslenmeye uyum sağlama, üretebilme ve üreme kabiliyetine sahip olmaları gibi.
Islah hedefini belirlemeden önce, üretim sistemiyle ilgili birçok sorunun yanıtlanması gerekir.
Hayvanlar hangi sebeple tutuluyor? Ürünler ve hayvanlar hangi şekilde pazarlanmaktadır?
Beslenme ve yönetimin önemli yönleri nelerdir? Yetiştiriciler organize mi? Hâlihazırda bir
ıslah programı var mı? Hangi özellikler kaydedilebilir? Suni tohumlama uygulanabilir mi?
Dolayısıyla, üretim sistemlerinin bu yönleri, ıslah programları ve ıslah hedefi özelliklerinin
seçimi için olasılıkları belirler.

Bölüm 3.3 Uygun Irkın seçimi
Belirli bir ortamda veya üretim sisteminde kullanılacak en uygun ırkın seçimi, bir ıslah
programı başlatılırken ilk adım olmalıdır ve bir ırkın uyum performansına gereken dikkat
gösterilmelidir. Tropikal ülkelerde ithal edilen yüksek verimli ırklardan herhangi bir başarı
sağlanamayan (örneğin Holstein Friesian süt ineği) sayısız örnek mevcuttur. Hayvanlar
yüksek sıcaklığa adapte değiller, zor ürüyorlar ve ısı stresi yüksek üretim seviyelerini
engelliyor. Ayrıca birçok tropikal hastalık, yüksek ölüm oranlarına yol açar. Tüm gıda üretim
sistemlerinde, hayvanların sistem içerisindeki koşullara adaptasyonu önemlidir. Göz ardı
edildiğinde, hayvanların sağlığı zayıflıyor. Adaptasyon yeteneği, hayatta kalma, sağlık ve
üremeyle ilgili özelliklerle karakterizedir. Daha sıcak tropikal bölgelerde patojenler ve salgın
hastalıklar yaygındır, iklim koşulları streslidir, yem ve su kıttır. Orada, yerel olarak adapte
edilmiş otokton ırklar, ithal ırklara kıyasla evrimsel kökleri nedeniyle çok daha yüksek
düzeyde direnç ve adaptasyon sergilemektedir.

Bölüm 3.4 Islahın amacı
Bir ıslah programının oluşturulması, bir ıslah hedefinin belirlenmesi ile başlar ve bunu, bu
hedef doğrultusunda genetik ilerleme sağlayabilecek bir planın tasarlanması izler. İlgili
özelliklere sahip bir ıslah hedefi, performans verilerinin toplanması, üstün hayvanların
belirlenmesi için verilerin analizi ve bir sonraki nesli üretmek için üstün hayvanların
kullanılması, oluşturulmuş ıslah programlarının ana bileşenleridir.
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Tanımlar
Islahın hedefi, her bir özelliğe verilen önem de dahil olmak üzere iyileştirilecek özelliklerin
belirlenmesidir. Popülasyonu hangi yönde ıslah etmek istediğimizde yönü belirler.
Islah programı, yeni nesil hayvanların üretimi için belirlenmiş ıslahın amacını hedefleyen
bir programdır. Seçilen özelliklerin kaydedilmesi, damızlık değerlerinin tahmin edilmesi,
potansiyel ebeveynlerin seçimi ve uygun (yapay) üreme yöntemleri dâhil olmak üzere seçilen
ebeveynler için bir birleştirme programının kombinasyonudur. Bu bölümün başındaki
şemaya bakın.
Bir açıklama: optimum değere sahip özellikler
Özelliklerin çoğu için amaç sürekli bir iyileştirmedir, ancak bazı özellikler için amaç orta
değerlere ulaşmaktır. Bu tür özelliklere örnek olarak, 55 ila 70 gram arasında sofralık
yumurtalar için bir pazarın bulunduğu yumurta ağırlığı verilebilir. Olgun vücut büyüklüğü,
kesimdeki geri dönüşlerle pozitif, yem verimliliği ile negatif ilişkilidir. Üretim amacı, düşük
yem maliyeti ile birlikte yüksek karkas değeridir. Bu nedenle birçok et üretim sisteminde
hayvanların olgun vücut ağırlığı optimuma sahiptir.

Bölüm 3.5 Islah hedefleri geleceğe yöneliktir ve azim gerektirir
İdeal durumda Islahın amacı, hayvanların bu hedef doğrultusunda sıralanmasını kolaylaştıran
tek bir kriterden oluşur. Islahın amacı geleceği hedefliyor. Pratik durumlarda, genellikle tek
bir özellik değil, göreceli önemlerine göre belirlenen özelliklerin bir kombinasyonudur.
Islahın amacı genellikle birden fazla özelliğin aynı anda geliştirilmesini içerir. Islah hedefi
dikkatli bir şekilde formüle edilmeli ve sonuç olarak birçok neslin başarılı olarak
geliştirilmesi için geçerli olmalıdır. Islah her yeni nesilde ıslahın hedef özelliklerine doğru
küçük adımların gerçekleştirildiği bir süreçtir. Islahın başarısı, tüm bu küçük adımların
toplamı (birikimi) olarak görünür hale gelecektir. Kuşaktan kuşağa ıslah hedefi
özelliklerindeki değişiklikler, görünür bir kümülatif başarıya katkıda bulunmaz (bölüm 1). Bir
özellik, ekonomik değeri ve kalıtım derecesine dayalı olarak ıslah hedefine dâhil edilmelidir
(örnek için bkz: bu bölümün sonunda sığır yetiştiriciliğinde Hollanda süt üretimi). Islah
hedefleri, ekonomik değerine veya her özellik için istenen genetik gelişmelere dayalı olarak
özellikler için ağırlık faktörleri terimiyle ifade edilebilir.
Islahın hedef özellikleri, yetiştiricinin istekleriyle, üreticilerin ve işleyicilerin talepleriyle
sınırlandırılabilir, hatta hayvansal kökenli ürünlerin tüketicilerinin davranışlarıyla veya
toplumsal isteklerle genişletilebilir. Bununla birlikte, ıslah hedefine ne kadar çok özellik dâhil
edilirse, her bir özellikte nesil başına o kadar az ilerleme elde edilecektir.
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Bir ıslah programının sonucu genellikle seçim kararları verildikten yıllar sonra gerçekleşir.
Bu, ıslah hedeflerini tanımlarken gelecekteki talepleri tahmin etme ihtiyacının altını çizer ve
yatırımların getirisine yönelik dikkati gerektirir. Çoğu ıslah hedefine ancak birkaç nesil
seçimden sonra ulaşılır. Bu Islah programlarındaki generasyonlardaki ilerlemeyi engellemeye
dâhil olan ıslah hedeflerinde sık sık yapılan değişiklikler yetiştiricilerin azmini gerektirir.

Bölüm 3.6 Islah hedefleri birkaç özellikten oluşur
Gıda üretimi için ıslahın hedefi, türden bağımsız olarak: brüt verimliliği iyileştirmeyi
(tüketilen yem miktarına bölünen ürün miktarı) ve maliyet fiyatını şu yollarla düşürmeyi
amaçlamaktadır:
1) Üretimi artırmak (daha yüksek verim ve finansal getiri)
2) Yemden yararlanmayı geliştirme (kg ürün başına daha az yem ve daha az maliyet) ve
3) Üremenin, sağlığın ve yaşama gücünün iyileştirilmesi (daha az yedek hayvan gerekir ve
daha az maliyet).
Refahı iyileştirmek ve çevresel etkiyi azaltmak için artan ilgi, ek yetiştirme hedefi özellikleri
olabilir.
Günümüzde, süt sığırları, domuzlar ve kümes hayvanları için ticari yetiştirme programlarında,
karmaşık ıslah hedefleri olan sofistike ıslah programları uygulanmaktadır. Diğer türler için
ıslah programları, sınırlı sayıda ıslah hedefi özelliği ile daha az karmaşıktır. Örneğin, küresel
olarak et üretimi için tutulan küçük geviş getiren hayvanlarda (koyun ve keçi) daha az
karmaşık ıslah programları ile büyüme, ıslahın hedefinde en büyük öneme sahip gibi
görünmektedir. Ticari domuz ve kümes hayvanı ıslahında, farklı hatlarda seçilen hedeflerin
optimum kombinasyonuyla nihai yumurta veya et üreten hayvanı elde etmek için çaprazlanan
farklı yetiştirme hedeflerine sahip özel hatlar geliştirilir. Özel bir hatta sınırlı sayıda ıslah
hedefi özelliği nedeniyle, her bir hatta çok fazla ilerleme kaydedilebilir. Hatlar birleştirilerek,
her hatta yüksek bir seviyeye ulaşılan ıslah hedefleri bir hayvanda bir araya getirilir. Bir soyda
veya bir ırkta tüm bu önemli ıslah hedefi özellikleri için seleksiyondan daha kârlı olduğu test
edilmiştir. Özel hatların kullanımının basitleştirilmiş bir örneği, genellikle domuz
yetiştiriciliğinde uygulanan üç yönlü bir melezlemedir: ilk olarak, domuz yavrularının sayısı
için seçilen bir soyun dişi domuzları, büyüme için seçilen bir hattan bir yaban domuzu ile
melezlenir. İkinci olarak, melez dişi domuzlar daha sonra karkas kalitesi için seçilen bir
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hattaki domuzlarla melezlenir. Sonuç, iyi bir büyüme ve karkas kalitesi ile çok sayıda doğan
domuz yavrusu. 1970 ler civarında bir koyun ıslah denemesinde, Fin Landrace ırkından (bir
batındaki yüksek yavru sayısına sahip bir ırk) koyunlar, Ile de France ırkının (mevsime
bakılmaksızın yetiştirilebilen bir ırk) bir koçla çiftleştirildi. Bu, iki yıl içinde üç kuzulama
kapasitesine ve yüksek sayıda kuzuya sahip melez koyunlarla sonuçlandı. Kuzuların babası,
büyüme ve kesim kalitesi ile ünlü Texel ırkının bir koçuydu.

Bölüm 3.7 Islah hedef özelliklerinin ölçümü


Islah hedefi özelliklerini kaydetmek birçok soruyu gündeme getirir:



Ne ölçülebilir?



Özellik ne sıklıkla ölçülebilir veya ölçülmelidir?



Özelliği kim veya ne ölçüyor?



Hangi hayvanlar dâhil edilebilir veya dâhil edilmeli?



Hangi yaşta?



Ne kadar ayrıntılı?



Ölçümün doğruluğu nedir?



Sistematik etkiler, ölçümün sonucu üzerinde bir rol oynuyor mu?

Bu bölümde ıslah hedefiyle ilgili özelliklere odaklanıyoruz. Düşük maliyetlerle ve kolaylıkla
toplanabilmeli ve onları tam olarak ölçmek veya değerlendirmek mümkün olmalıdır. Son
olarak, kalıtımsal olmaları gerekir. 4. bölümde, özellikleri ölçmenin tüm yönlerine ve seçim
yoluyla ıslah hedefine ulaşmak için bilgi kaynağı olabilecek hayvanlara odaklanıyoruz. Islah
hedefi özellikleri kolayca ve doğru bir şekilde ölçülebilen kalıtsal özelliklerdir.

Bölüm 3.8 Islahın hedefi, hangi özelliklerin kaydedilmesi gerektiğini belirler.
Islahın hedef özellikleri kantitatif olabilir. Süt, et veya yumurta üretimi, vücut ölçüleri veya
performans değerleri kantitatif özelliklere örnektir. Birim cinsinden ölçülürler, kg cinsinden
veya basitçe sayılarla; kg süt, gram büyüme ve yumurta sayısı gibi.
Islahın hedefleri kalitatif olabilir, örneğin bir ürünün kalitesi veya ırk standardındaki önemli
bir özellik. Ürün özellikleri, vücut özellikleri için puanlar, hastalık vakaları veya performans
izlenimleri, nitel özelliklerin örnekleridir. Sınıflara dâhil edilirler: ör. et kalitesi için 1 (iyi), 2
(orta) veya 3 (kötü) veya sadece 0 (hayvanda mevcut değil) veya 1 (mevcut) gibi.

59

Bazı ıslah hedeflerinin özellikleri, ilgili hayvanda ölçülemez. Örneğin et üretiminde, et
kalitesi önemli bir ıslah hedef özelliğidir. Bununla birlikte, hayvanı ıslah için kullanmayı
düşündüğünüz anda genç bir buzağı, domuz yavrusu veya kuzunun karkas bileşimini
ölçemezsiniz. Ancak kesimden sonra ölçülebilir ve o zaman bu hayvanı çoğaltmak
imkânsızdır. Islah kararlarını almadan önce canlı hayvanların vücut kompozisyonu açısından
taranmasıyla (ultrason) elde edilen gösterge özellikleri, karkas kompozisyonunu tahmin
etmeye yardımcı olabilir.
Islah hedefi özellikleri, birçok öncelikli özellikten dolayı karmaşık hale gelebilir. Örneğin
neredeyse tüm gıda üreten türlerde üreme kapasitesi, ıslah hedefinin bir parçasıdır. Üreme
kapasitesi erkek ve dişi üreme özelliklerinden oluşur. Erkeklerde sperm kalitesi ve tohumlama
sonuçları üreme kapasitelerinin bir parçasıdır. Ergenlik çağındaki dişilerde, doğum aralığı, her
yıl yetiştirilen yavru sayısı, esas özelliklerin örnekleridir. Engelli atlama atlarında atların
konformasyonu ve bacaklarını kullanma şekilleri çok önemli ıslah hedefi özelliklerindendir.
Çalışan köpeklerde sağlık, davranış ve konformasyonun yanı sıra; eğitilebilirlik önemli bir
özelliktir. Son üç özellik, eşlik amacıyla kullanılan tüm türlerde önemlidir.
Bazı türler için aşağıdaki tabloda birkaç ilgili ölçüm verilmiştir:
Tür

Süt sığırları

Ölçüm

Birimi

Kaydedici

Süt verimi

kg

Kontrolör / çiftçi / robot

Sütte % Yağ

%

Lab

Pelvik yükseklik

Cm

Soy kütüğü denetçisi

Meme şekli

Puan

Soy kütüğü denetçisi

Mastitis

Sıklığı

Çiftçi / Veteriner

Konformasyon

Puan

Gözlemci/ Hakem

Davranış

Puan

Gözlemci/ Hakem

Puan

Gözlemci/ Hakem

Hareket

Puan

Gözlemci/ Hakem

Kalça displazisi

Puan

Röntgen

Konformasyon

Puan

Gözlemci/ Hakem

Davranış

Puan

Test Cihazı

Genetik kusurlar

Sıklığı

Veteriner

Atlama atları Atlama tekniği

Köpekler
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Bölüm 3.9 Islah hedefinin farklı özelliklerinin tartılması
Islah hedefleri basit veya karmaşık olabilir. Ticari ıslah programlarında, birçok özellik
kaydedilir ve bu ticari ıslah programları tarafından üretilen hayvanların kârı üzerinde bir
etkiye sahiptir. Kapsamlı üretim koşullarında veya hobi hayvan ıslahı durumunda sadece
birkaç önemli özellik kaydedilir ve birkaç özellikten oluşan basit ıslah hedefleri kullanılır.
Islah hedefi özellikleri yönünden bireysel seçim adaylarını sıralamak için, ilgili
özelliklerin değerlerinin tek bir seçim kriterinden oluşturulması gerekir. Bu kriterin
değeri, her bir özellik için ıslah değerinin, o özelliğin ıslah hedefindeki uygunluğuna dayalı
bir ağırlık faktörü ile çarpılmasıyla elde edilebilir. Ağırlık düzeyi, özelliğin göreceli ekonomik
değerine dayanabilir. Bu ilke aşağıdaki slâytta özetlenmiştir:

Bir kriter olarak damızlık değeri


H= v1A1+v2A2+...



H= Damızlık değeri



v1= (ekonomik) birinci özelliğin değeri



v2= (ekonomik) ikinci özelliğin değeri



A1=birinci özelliğin damızlık değeri



A2=ikinci özelliğin damızlık değeri



H için başka bir isim Toplam genotip

Birden fazla karakter dâhil edilince

Özelliklerin dâhil edilmesi, bir özelliğin ne
kadar kalıtsal olduğuna değil, önemine
bağlıdır.
Bireyleri ıslah hedefleri doğrultusunda
sıralamak için damızlık değer tek bir rakam
olarak ifade edilmelidir.

Tanım
Damızlık değeri, bir bireyin bir özellik için ebeveyn olarak ortalama genetik değeridir.
Rastgele birleştirme koşulları altında, bireyin döl verimi diğer tüm döllerine göre ortalama
üstünlüğünün iki katı olduğu tahmin edilmektedir.
Bir hayvanın ekonomik değeri, farklı etkilere sahip birçok özelliğe dayanır: ürünün üretimi,
kalitesi (bileşimi), hastalık sorunları, doğurganlığı ve kullanım ve yönetim kolaylığı gibi.
Islah hedeflerini tanımlamada piyasa ve piyasa dışı değerlerin ağırlıklarını belirlemek için
prosedürler mevcuttur. Bu prosedürlerde hayvanlar, bir üretim sisteminin (çiftlik düzeyinde)
entegre bir parçası olarak görülür. Özelliklerin tartılması esas olarak ekonomik değerlere ve
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elde edilen genetik kazancın ifade sıklığına bağlı olmuştur. Kaynak verimliliği ve ekonomi
açısından özellikleri tartmak için kullanılan yöntem iyi geliştirilmiştir.
Bir ıslah hedefi özelliğinde bir birimlik bir artışın net değerinin hesaplanmasına ilişkin
açıklayıcı bir örnek aşağıdaki slâytta verilmiştir.

Özelliklerin bileşimi, bir ıslah programının yapısını etkiler. Islah hedefi özellikleri, hangi
hayvandan özelliklerin ölçülmesi gerektiğini belirler: seçilecek adayların ebeveynlerinden,
adayların kendilerinden, kardeşlerinden veya yavrularından? Kardeş veya döl kayıtları
gerektiğinde, adayın damızlık değeri için doğru bilgi elde etmek için yeterli sayıda olmalıdır.
Seçilen hayvanların yavruları farklı zamanlarda ürer. Bu nedenle, gelecekteki geliri mevcut
seçim maliyetleri ile ilişkilendirmek gerekir.

Bölüm 3.10 Islah hedeflerinde sürdürülebilirlik ve ekonominin yönleri
Sürdürülebilir üretim sistemleri uzun vadeli ve adil çözümlere ihtiyaç duyar; kaynak
verimliliği, kârlılık, üretkenlik, ürün kalitesi, çevresel sağlamlık, biyolojik çeşitlilik, sosyal
yaşayabilirlik ve etik yönleri vurgular. Bu nedenle uzun vadeli biyolojik, ekolojik ve
sosyolojik hassasiyete sahip ıslah hedefleri vurgulanmaktadır.
Süt sığırlarında süt veriminin iyileştirilmesi, bir çiftlikte aynı üretim seviyesini karşılamak
için daha az inek ve bakıcı gerektiğinden, sera gazı emisyonları üzerinde olumlu bir etkiye
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sahiptir. Süt ineklerinin ortalama yaşam süresinin bir yıl artırılması, sera gazı emisyonları
üzerinde büyük ve olumlu etkiye sahiptir. Seçim indeksi ağırlıkları mevcut ekonomik
ağırlıklardan çevresel ağırlıklara yükseltildiğinde inek başına süt veriminde beklenen yıllık
ilerleme arttı.
Farklı seviyelerde ıslah hedeflerinin belirlenmesi
1) Bireysel hayvan düzeyinde: bir özelliğin iyileştirilmesinin bir hayvanın kârlılığı üzerindeki
etkisi nedir,
2) (Melez) Islah sistemi düzeyinde: büyükanne ve büyükbabalardaki seçimin melez torunun
nihai ürünü üretmedeki kârlılığı üzerindeki etkisi nedir ve
3) Çiftlik düzeyinde: çiftlik başına gelir üzerindeki etkisi nedir ve
4) Üretim zinciri düzeyinde: üretim ve işleme düzeyi üzerindeki etkisi nedir?
Bu farklı seviyelerde farklı etkiler oluşturabilir. Bir sığır eti üreticisinin, yıllık olarak sabit
miktarda karkas teslim etmek için bir mezbahayla sözleşmesi olduğunda, günlük kazanç
seçimi, üretici tarafından her yıl daha ağır karkaslar ve daha az karkas satışı ile
sonuçlanacaktır. Daha sonra daha az hayvan tuttuğunda, çiftliğinde satılabilir karkaslara
dönüştüremeyeceği bir kaba yem fazlasıyla karşılaşabilir. O zaman daha yüksek bir günlük
kazanç elde edilirken, çiftlik düzeyinde daha düşük bir karar olur. Bir süt sığırı ıslah
programında süt proteini varyantları için seçim yapıldığında, bu daha yüksek peynir sütü
verimine yol açabilir. Bir süt üreticisine sütteki protein varyantları için ödeme yapılmazsa, süt
varyantları seçiminin tüm kârı peynir fabrikasına gider.

Bölüm 3.11 Hayvanların yetiştirilmesindeki temel maksatlar Islahın hedefini belirler
1. Islah zorlukları, ıslah hedefi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Islahın hedefi hayvan
sahiplerinin, hayvansal ürün tüketicilerinin, gıda endüstrisinin ve giderek artan bir şekilde
genel halkın ihtiyaçları ve öncelikleri tarafından belirlenir. Farklı talepler arasında doğru
dengeyi bulmak sürekli bir süreçtir ve gelecekteki koşullarda öngörü ve etkili ıslah
programları oluşturmak için dikkatli planlama gerektirir.
2. Bir ıslah hedefi, her bir özelliğe verilen önem de dâhil olmak üzere iyileştirilecek özelliklerin
belirlenmesidir. Popülasyonu geliştirmek istediğimiz olan yönü belirler. Çoğu ıslah, hedefine
ancak birkaç nesil seçimden sonra ulaşılır. Bu da ilgili yetiştiricilerin azmini gerektirir.
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3. Küçük popülasyonlarda neredeyse tüm erkek ve dişiler yavru üretmek zorundadır. Bu küçük
popülasyonlarda ıslah hedef özelliklerinin seçimi pek mümkün değildir.
4. Hayvan ıslah programlarında, bariz ıslah hedefi özellikleri için seçici ıslaha ek olarak birkaç
özellik önemli bir rol oynar: hayvanların sağlığı ve refahı, düşük kaliteli yemlere ve aşırı
iklimlere adaptasyon şartlarında üretme ve üreme yeteneğine sahip olması.
5. Belirli bir ortamda veya üretim sisteminde kullanılacak en uygun ırkın seçimi, bir ıslah
programı başlatılırken ilk adım olmalıdır ve bir ırkın adaptif performansına gereken dikkat
gösterilmelidir. Göz ardı edildiğinde, hayvanların zindeliği azalacaktır. Adaptasyon kabiliyeti
hayatta kalma, sağlık ve üremeyle ilgili özelliklerle karakterizedir.
6. Günümüzde, süt sığırları, domuzlar ve kümes hayvanlarına yönelik ticari ıslah
programlarında, karmaşık ıslah hedeflerine sahip sofistike ıslah programları uygulanmaktadır.
Diğer türler için ıslah programları, sınırlı sayıda ıslah hedefi özelliği ile daha az karmaşıktır.
Islah hedefi özellikleri, kolayca ve doğru bir şekilde ölçülebilen kalıtsal özelliklerdir.
7. Islah hedefi özelliklerinin bireysel seçim adaylarını sıralamak için, ilgili özelliklerin
değerlerinin tek bir seçim kriterinden oluşturulması gerekir. Bu kriterin değeri, her bir özellik
için damızlık değerinin, o özelliğin ıslah hedefindeki uygunluğuna dayalı bir tartım faktörü ile
çarpılmasıyla elde edilebilir. Uygunluk düzeyi, özelliğin göreceli ekonomik değerine
dayanabilir.

Bölüm 3.12 Örnek: Domuz ıslah hedefleri
Tüketici

beklentilerindeki,

toplumdaki

görüşlerdeki

ve

teknolojik

gelişmelerdeki

değişikliklerden etkilenir
Merks, J.W.M. ve diğerleri, 2012. New phenotypes for new breeding goals in pigs. Animal,
6:4, s. 535-543.
Domuzlardaki genetik eğilimler hızlı olabilir ancak değişikliklerin üretim sürülerinde fiilen
meydana gelmesi ve tüketicilerin faydalarını görmesi yaklaşık 3 ila 5 yıl sürer. Mevcut domuz
ıslah programları, ilgili özellikler, bu özelliklerin göreceli önemi ve iyileştirme yönü dahil
olmak üzere ıslah hedeflerine sahiptir. İlgilenilen özellikler, tüketicinin beklentileri ve
toplumun da üretim yöntemlerini kabul etme isteği ile belirlenen domuz etinin beklenen pazar
gereksinimlerine bağlıdır. Bu nedenle, gelecekteki eğilimlerin iyi bir tahmini gereklidir. Bilgi
teknolojisi ile birleştirilmiş domuz zinciri geliştirme, ıslah hedefiyle ilişkili fenotiplerin
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(özellikler) uygun maliyetli bir şekilde örneklenmesini kolaylaştırır. Aşağıdaki Şekil'de
görebileceğiniz gibi, toplumu ve gıda endüstrisini temsil eden çiftçilerin, vatandaşların,
hükümetlerin mevcut çıkarları için üretim verimliliğini ve ürün kalitesini korurken, canlılık,
tek biçimlilik, sağlamlık, refah ve sağlık ve domuz üretiminin karbon gıda baskısını azaltacak
özellikler sahip yeni "fenotipler" gerektirir.

Canlılığın iyileştirilmesi, doğum öncesi dönemde domuz yavrularının daha iyi hayatta
kalmasını, ölü doğan domuz yavrularının daha az olmasını, emzirme ve büyütme döneminde
ölü veya hasta domuz olmaması, ilk pariteden sonra daha az tedavi ve daha yaşlı domuzlarda
daha düşük hastalık ve ölüm oranları ile sonuçlanacaktır. Üretim zincirinde farklı seviyelerde
tekdüzeliğin iyileştirilmesi, hayvanların yönetimi ve işlenmesi üzerinde olumlu bir etkiye
sahiptir. Bir batın doğum ağırlığındaki üniformite, özellikle daha küçük domuz yavrularının
ölüm oranını azaltır. Protein alınımında üniformite, büyümede ve gerekli kesim ağırlığındaki
yaşta daha fazla üniformiteye yol açar ve diyet proteininin daha verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlar. Kesim ağırlığı ve karkas uzunluğundaki tekdüzelik kesim tesisi
verimini arttırır. Domuz pirzolası, et rengi, mermerleşme ve fire kaybındaki tekdüzelik,
perakende rafları ve tüketiciler için faydalıdır. Hayvanların sağlamlığının arttırılması,
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domuzların yaşamlarında karşılaşabilecekleri farklı stres faktörlerine uyum sağlama
yeteneklerini geliştirecektir: hastalık zorlukları, aşırı sıcak veya soğuk havalar, düşük kaliteli
yem veya barınma ve yönetimde değişiklikler, örn. bireysel barınaktan grup barındırmaya
geçiş gibi. Domuz eti üretiminin karbon salınımının azaltılması, sindirim verimliliğindeki
iyileştirmeler ve bakım gereksinimlerindeki azalmalarla gerçekleştirilebilir. Domuz eti
üretiminde erkekler kastre edilir. Sağlam erkekler bazen domuz pirzolası kızartıldıktan sonra
çok kötü bir koku yayar. Kastrasyon, birçok ülkede, kaçınılması gereken genç domuz
yavrularına acı verici bir müdahale olarak kabul edilir. Ancak son zamanlarda genetik
markere dayalı seleksiyon, domuz kokusuna karşı seleksiyonunu sağlayarak, artık domuzların
kastre edilmesine gerek bırakmıyor. Bu, toplumda uzun süredir var olan bir istektir. Genomik
seçim, yeni “fenotipler” ve yeni daha karmaşık ıslah hedefleri için seçim yapmak için çok
yardımcı olacaktır. Hayvanların ve karkasların tanımlanması ve üretim zincirinin farklı
bölümlerindeki özelliklerinin kaydedilmesi için otomasyon süreçleri, seçimde kullanılacak
DNA profillerini ve fenotipleri sağlayan çok bilgilendirici veri tabanları ile sonuçlanacaktır.

Bölüm 3.13 Bölüm örneği: Atlar için ıslah hedefleri
KWPN'nin ıslah hedefleri (kaynak: Selection for Performance; KWPN, http://www.kwpn.org/)

Islah hedefinin belirlenmesi
KWPN'nin amacı, Grand Prix seviyesinde performans gösterebilen binek at terbiyesi veya
atlama atların yetiştirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için bir atın iyi bir yapıya, işlevsel ve
tercihen çekici bir yapıya/görünüşe, doğru harekete ve hoş bir karaktere sahip olması gerekir.
İyi bir yapı kendini gösterir: Bir atı Grand Prix seviyesi için eğitmek, yıllar alan yoğun ve
uzun vadeli bir projedir. Grand Prix'sini sekiz yaşından önce yapan bir at nadirdir. İyi bir
konstitüsyon, yani sağlıklı bir fiziksel durum, çok önemlidir. At ne kadar sağlıklı olursa, nihai
Grand Prix seviyesine ulaşma ve onu uzun süre koruyabilme şansı o kadar artar.
Aynı nedenle, bir atın konformasyonunu veya yapısını mümkün olduğu kadar spor
işlevselliği ile uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Islahcıların, sahiplerin ve binicilerin
taleplerini daha da iyi karşılamak için KWPN, 2006'dan beri Binicilik Atı tipinde iki ıslah
yönüne sahiptir. Genel ıslah hedefi olan iki ıslah yönü değişmedi ancak genişledi. 2006
yılından bu yana binicilik atları binek atları veya jumperlar olarak tescil edilmiş ve
değerlendirilmiştir. İşi için “yapılı” bir atın başarı şansı, yapısı ona karşı olan bir atınkinden
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daha fazladır. Koşum ve binek için yetiştirme yönergeleri için karşılaştırılabilir özel
yetiştirme hedefleri de mevcuttur.
Başarı için üçüncü faktör doğal harekettir: At, yeterli güç, esneklik ve atletik yeteneğin yanı
sıra incelik, ritim ve denge ile hareket etmeyi mümkün kılan doğru bir hareket aparatına sahip
mi?
Ve son olarak, tüm bu faktörlerin en zoru: istekli bir mizaca sahip olmaktır. Sonuçta at bir
taşıt, alet veya araç değil, kendi karakterine sahip bir atlettir.
Yoğun ve uzun antrenman pisti açısından, kolay idare edilen, sürüşü kolay, aynı zamanda zeki
ve çalışkan bir takım arkadaşı, ulaşılabilecek en yüksek spor seviyesinin peşinde muhtemelen
en önemli kriterdir.
Islah yönleri
2006 yılından bu yana, KWPN dört ıslah yönü arasında ayrım yapmıştır. Terbiye ve atlama
(dressage and jumping) disiplinlerine ayrılan binek atları en büyük grubu (%85-90)
oluşturmaktadır. Diğer iki ıslah yönü koşum atı ve taşıma (harness horse and the Gelders
horse) atıdır. Her yetiştirme yönünün kendi ek hedefleri olmasına rağmen, ilk etapta tüm atlar,
aşağıdakileri amaçlayan genel KWPN ıslah hedefinin kapsamına girer:
Grand Prix seviyesinde performans gösterebilen bir yarışma atı yetiştirmek;


Uzun süreli kullanım sağlayan bir yapıya sahip;



İnsanlara karşı arkadaş canlısı olmanın yanı sıra performans gösterme isteğini de
destekleyen bir karaktere sahip;



İyi performans sağlayan fonksiyonel konformasyon ve doğru hareket mekanizmasına
sahip;



Zarafet, asalet ve kalite ile birlikte tercihen çekici olan çekici dış cephe görünümlü.

Terbiye Atı için Uzmanlık
At terbiyesi disiplini için KWPN ayrıca aşağıdaki ıslah hedefini de amaçlar:


Terbiye atı, dengeli oranlara ve çekici bir görünüme sahip uzun çizgili, cömert, doğru
bir modele sahiptir.



Terbiye atı düzgün hareketli, hafif ayaklıdır, kıvrak ve dengeli, enerjik, istekli ve
güvenli.
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Terbiye atı kullanımı kolay, sürmesi kolay ve zeki, istekli ve çalışkan bir karaktere
sahiptir.

Atlama Atlar için Uzmanlık
Atlama disiplini için KWPN ayrıca aşağıdaki ıslah hedefini de amaçlar.


Atlama atı, dengeli oranlara ve çekici bir görünüme sahip uzun çizgili, cömert, doğru
bir tenasübe sahiptir.



Atlama atı doğru hareket eder, çevik, güçlü, istekli ve kıvraktır.



Atlama atı, istekli ve çalışkan bir karaktere sahip, kullanımı kolay, sürmesi kolay ve
zekidir.



Atlama atın cesareti vardır, hızlı reflekslerle zıplar, dikkatlidir, iyi bir tekniğe sahiptir
ve çalışkan bir karaktere sahiptir.

Koşum Atları için Uzmanlık
KWPN koşum atı için aşağıdakiler geçerlidir.


Koşum takımı atı, en yüksek spor seviyelerinde rekabeti sürdürebilmelidir.



Koşum atı doğru hareket eder, esneklik, güçlü ve istekli ve kıvraktır.



Koşum atının kullanımı kolay, sürmesi kolay ve zeki, istekli ve çalışkan bir karaktere
sahiptir.



Koşum atı, kendine özgü süratli özellikleriyle birleştirilmiş gururlu kendi kendine
taşıma özelliğine sahiptir: iyi süspansiyon, yüksek diz hareketi ile iyi hareket eden bir
ön bacak ve vücudun altına güçlü bir şekilde giren bir arka bacak.

Taşıma Atları için Uzmanlık
Taşıma atının ıslah hedefi özellikle aşağıdakilere yöneliktir:


Hem sürüş hem de eyer altında kullanılabilen, mutlu görünümüyle öne çıkan, istekli
karakteriyle güvenilir, çok yönlü bir at.



Taşıma atı doğru hareket eder, esnek ve kıvrak, güçlü ve isteklidir.



Süratli ve dörtnalda taşıma atı, ön ayağında net diz hareketi ve arka ayağın güçlü
kullanımı, diz eklemini iyi kullanma ve çok sayıda kendi kendine taşıma gösterir.



Taşıma atı iyi bir teknikle seve seve zıplar ve dikkatlidir.
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Bölüm 3.14 Örnek: Hollanda süt üretim indeksi
Hollandaca'da sığır yetiştiriciliğinde süt üretim indeksi INET olarak adlandırılır.
Giriş
Sığır ıslahı dünyasında süt üretim özelliklerine dayalı seleksiyon önemli bir rol oynamaktadır.
Seçim prosedürüne yardımcı olmak için kullanılan araçlar süt, yağ ve protein için inek ve
boğa indeksleridir. kg süt, kg yağ ve kg protein için damızlık değerleri birleştirilerek tek bir
rakam oluşturulur: Hollanda üretim endeksi veya Inet. Inet derecelendirmesini oluşturmak
için bu ıslah değerlerinin birleştirilme şekli, Inet'e dayalı seçimin inek başına süt üretiminde
artan kârlılığa yol açacağı şekildedir.
Inet değeri aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
Inet 2012 = -0.03 × BV kg süt + 2.2 × BV kg yağ + 5.0 × BV kg protein
Formüldeki BV (breeding value), damızlık değeri anlamındadır. -0.03, 2.2 ve 5.0, faktörleri,
Inet faktörleri olarak adlandırılır. Örneğin: Bir boğanın sırasıyla kg süt, yağ ve protein için
+1000, +35 ve +30 damızlık değerlerine sahip olduğunu düşünün.
Bu boğanın Inet’i –0.03 × 1000 + 2.2 × 35 + 5.0 × 30 = 195 euro'ya (yuvarlak bir şekle)
eşittir. Aynı formül ineklere de uygulanır.
INET'in Önemi
Islahta ana odak, seleksiyon yoluyla daha yüksek verimli ve kârlı inekler üretmektir. Inet
derecelendirilmesi, belirli bir inek belirli bir boğayla çiftleştirilirse, dölden laktasyon başına
verimde ekstra net ne beklenebileceğini gösterir. Bir örnek vermek gerekirse, Inet'i 400 euro
olan bir boğayı, Inet’i 200 euro olan bir inekle birleştireceğiz. Bu birleştirmeden oluşan bir
buzağı, anasından 100 euro daha fazla olan 300 euro'luk bir Inet'e sahip olması bekleniyor.
Başka bir deyişle: buzağının, anasından yaklaşık 100 euro daha fazla laktasyon başına net süt
üretim geliri sağlaması beklenmektedir.
Inet faktörleri, kg süt başına net verimi gösterir. Süt, yağ veya protein için laktasyon başına
üretim, damızlık yoluyla sağlanan kg yağ ve kg protein kg ile artırılır. Yağ ve protein
üretiminde benzer bir artış olmaksızın ıslah yoluyla laktasyon başına bir kg daha yüksek süt
üretiminin olması 3 sent kaçandırıcak. Seleksiyon ıslahı yoluyla bir kg yağ üretiminin artması
2,20 € bir kg proteinin artması 5,00 € kazanç getirecek.
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Hesaplama modeli
Ekonomik değerlendirme faktörleri, inek başına üretimde marjinal bir artış olması ve diğer
tüm koşulların değişmeden kalması durumunda çiftlik gelirindeki farkın hesaplanmasıyla
belirlenir. Bu hesaplamada durum (süt fiyatı) sekiz ila on yıl içinde geçerli olması muhtemel
temel varsayım olarak alınır. İnek başına üretimdeki marjinal artış, daha yüksek üretim için
ineğin genetik kapasitesindeki marjinal artışın sonucudur. Öyleyse, bir süt çiftliğinde bir kg
süt, yağ veya proteinden oluşan bir ineğin damızlık değerindeki artış neyi temsil eder?
Enerji ve Süt Proteini (IDP) maliyetleri
Hesaplama modeli süt, yağ ve protein için gerekli olan enerji ve proteini hesaplar. Sadece süt
veya yağ üretmek için enerji gereklidir, protein üretmek için enerji ve protein gerekir.
Süt, yağ veya protein kg yem maliyetleri = (enerji ihtiyacı) × (enerji fiyatı) + (protein ihtiyacı)
× (protein fiyatı ) olarak hesaplanır.
Her 1 kg süt, yağ ve protein için gerekli enerji sırasıyla 0.11. 5.9 ve 3.0 kg yem ve 1 kg
protein için 1.56 kg sindirilebilir protein gereklidir. Yem maliyetlerini hesaplamak için, orta
fiyatlı 100 kg’ı 18 euro olan A-pelleti baz olarak alınmıştır ve enerji ile protein arasındaki
fiyat oranı 6' kattır. Bu, 1 birim enerji için 0,107 euro, 1 protein için 0,639 euro'luk bir fiyata
tekabül etmektedir.
Gelecekte süt fiyatı
Gelecekte süt fiyatı
Beklenen eğilimler ışığında, Inet faktörlerinin hesaplanmasında aşağıdaki noktalar
varsayılmıştır:
- Süt fiyatı, % 4,2 yağ ve % 3,4 protein içeren, 1 kg süt 32 Eurocent'tir.
- 1 kg süt için negatif arazi fiyatı, kg süt başına -0.015 €'dur.
- protein/yağ fiyatı oranı 2.25 : 1'dir.
- bu, 1 kg yağ için 2,85 € ve 1 kg protein için 6,35 € olarak hesap edilir.
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Sonuçlar
Süt, yağ ve protein üretmek için yemden enerji tüketimi ve protein talebine göre yem
maliyetleri kg süt (içerik), kg yağ ve kg protein başına 0,012, 0,63 ve 1,32 euro dur.
Bir kg süt (taşıyıcı), yağ ve protein başına gelir sırasıyla -0.015'tir. 2,85 ve 6,35 euro dur.
Yem maliyetleri dikkate alınarak maliyetler verimlerden çıkarılırsa, net gelir kalır:
Inet = -0.027 × BV kg süt + 2.22 × BV kg yağ + 5.03 × BV kg protein
Yuvarlanan ağırlık faktörlerinin ardından, Nisan başı 2012 Hollanda ve Flanders'de Inet
aşağıdaki gibi olacaktır:
Inet 2012 = -0.03 × BV kg süt + 2.2 × BV kg yağ + 5.0 × BV kg protein

Bölüm 3.15 Örnek: Köpeklerde en iyi yetiştiricilerin Islah yöntemleri
Köpeklerde Islah yöntemleri
Kaynak: Pekka Hannula ve Morjo Nygaerd, 2011. En iyi Islahın anahtarları ISBN 978-95267306-5-3. Kirjapaino Jaarli Oy, Turenki, Finlandiya
Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Islah yöntemleri için en iyi 22 köpek
yetiştiricisiyle görüşülmüştür. Ülkelerinde bu yetiştiriciler, gösterilerde şampiyon köpek
yetiştirmede uzun vadeli başarıları ile tanınmışlardır: iyi davranışlara sahip güzel, sağlıklı
köpekler. Yetiştirme yöntemlerinde, üç yetiştirme hedefi özelliğinin önemini paylaştılar: 1)
İyi sağlık, 2) İstenen davranış ve 3) İyi bir konformasyon. Kariyerlerinin başında bu kriterlere
göre köpek satın aldılar ve hayvanlarının sağlıklarına davranış ve konformasyondan daha
fazla önem verdiler. Kariyerleri boyunca bu ıslah hedefinde ısrar ettiler ve sağlıklı olmayan
veya genetik bir kusur taşıyan köpeklerle asla çiftleştirmediler. Bazen orta derecede akrabalı
yetiştirme (yakın akrabaların yetiştirilmesi) ve ardından bir outcross (daha az akraba
köpeklerin yetiştirilmesi) uyguladılar. Bu yetiştirme yöntemi ve özelliklerin ıslah
hedeflerindeki bu öncelik belirlemesi, en iyi yetiştirici olarak başarılarının anahtarıydı.
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Bölüm 3.16 Örnek: Etiyopya'da köy kümes hayvanları için üretim hedefleri
Kırsal alanlarda kümes hayvanları yetiştiriciliği
Kaynak: Nigussie Dana ve diğerleri, 2010. Etiyopya'daki köy kümes hayvanı üreticilerinin
üretim hedefleri ve özellik tercihleri: yerli tavuk genetik kaynaklarını kullanan yetiştirme
planlarının tasarlanması için çıkarımlar. Trop. animal. health Prod. 42: 1519-1529.
Etiyopya köylerinde yerli ırklara sahip kümes hayvan sistemleri, ulusal tavuk eti ve yumurta
üretiminin % 90'ından fazlasına katkıda bulunmaktadır. Bu sistem, hane başına küçük bir
sürü, arka bahçelerde çöpçü koşullar altında tutulan tavuklar, ek beslenmenin olmaması, aile
evinde gece muhafazaları dışında ayrı barınakların olmaması ve sağlık hizmetlerinin
olmaması ile karakterizedir. Bir ankette, köy üreticilerinin ıslah hedefleri ve özellik
tercihlerini belirlemek ve önceliklendirmek için üretim sisteminin sosyoekonomik özellikleri
incelenir. Bu üreticiler, birinci iyi adaptasyona (hastalık ve stres toleransı, yırtıcı
hayvanlardan kaçma uçuş kabiliyeti, yiyecek arama kabiliyeti), canlı ağırlık büyümesi ve
yumurta üretimine ve ikinci üreme kabiliyetine (kuluçka, yumurta kuluçka kabiliyeti) ve
boyut ve renk dâhil olmak üzere konformasyona öncelik verir. Buna ek olarak, köy kümes
hayvanı yetiştiricilerinin hastalık ve stres toleransı, yırtıcılardan kaçış, gerekli yönetim
seviyesi, yiyecek arama davranışı, yumurtaların kuluçka kabiliyeti ve yumurtaların tadı ve
etin tadı için referans modern bir ırk yerine yerel ırklarını tercih ettiklerini ortaya koydu. Bu,
üretim özellikleri, erkek ve dişilerin kendi üretim özelliklerine göre seçilmesi için toplu seçim
ıslah planına sahip bir ıslah programının geliştirilmesine yol açtı ve üretkenliği beş nesilde
önemli ölçüde artırdı. Horozlar 16 haftalık canlı ağırlıkta, tavuklar ise bu canlı ağırlıkta, ilk
yumurta ve yumurta üretim yaşları 45 haftaya kadar seçilmiştir. Bu, bir ıslah planının
“karmaşık” olması gerekmediğini kanıtlar. Yerel koşullara (küçük yetiştiricilere) uyması ve
değer zincirine eklenmesi gerekir.
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Yerel tavuk ırkını (horro) geliştirmek için yetiştirme programı
Kendi performansına dayalı toplu seçim


Büyüme: her iki cinsiyette 16 haftalık canlı ağırlığa göre



Dişilerde ilk yumurta verim yaşı



Dişilerde 45 haftalık kümülatif Yumurta sayısı
Özellik

İlk Değer

5. Generasyon

Yaşama (26 hafta)

< 50 %

97 %

İlk yumurta yaşı (gün)

223

150

Vücut ağırlığı (16. hafta)

550

788

45 haftaya kadar yumurta sayısı

24

65
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BÖLÜM 4: ISLAH KARARLARI İÇİN BİLGİ TOPLAMA
Islah kararlarını almak için ilgili bilgilerin toplanması gerekir. Bu amaca uygun bilgiler, ıslah
hedefine göre bir hayvanın değerini belirlemeye yardımcı olabilecek hayvanların özellikleridir
(fenotipler denir). Atlama performansı, atlarda bir ıslah hedefi özelliği olduğunda, atlamaya
ilişkin veriler toplanır. Domuzların döl verimi ıslah amacı ise, bir batındaki yavru sayısı
özellikleri kaydedilir. Ayrıca, hayvan ıslahında temel bilgi, hayvanların pedigrisidir. Hayvan
ıslahı, bir nesilden sonraki nesillere genetik kabiliyetlerin aktarımı ile ilgilidir. Bu aktarım
sürecini izlemek ya da etkilemek istediğinizde, bir hayvanın pedigrisi olan ebeveyn ve yavru
akrabalıklarının kaydı çok önemlidir. Günümüzde, DNA-analizi mümkündür ve hayvanlarda
uygulanabilir ve aynı zamanda özellikler için genetik kabiliyetlerin geçiş sürecini izlemek ya
da etkilemek için de kullanılabilir.

Bölüm 4.1 Hayvan ıslahında pedigrinin değeri
Mayoz bölünmede meydana gelen olaylar nedeniyle bir sperm hücresi ve bir oosit, sperm
hücresi veya oosit üreten hayvanın DNA'sının % 50'sini içerir (ebeveynlerin DNA'sından
yavrulara geçişinde önemli bir olay). DNA'nın bu % 50'si, hayvanın kromozomlarının eşsiz
bir kombinasyonundan oluşur (nesiller arasında DNA aktarımında rastgele işlem). Bir oositin
bir sperm hücresiyle döllenmesinden sonra, zigotun çekirdeği, çiftler halinde gruplandırılmış
diploid kromozomları tekrar içerir. Bu işlem, her bir hayvanın kromozomlarının yarısını (veya
genetik değerinin yarısını) babadan ve diğer yarısını da anadan aldığı anlamına gelir. Böylece
bir hayvan ve ebeveynlerinin her biri arasındaki genetik akrabalık 0,5'tir. Buna eklemeli
genetik akrabalık denir.
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Tanım
İki hayvan arasındaki eklemeli genetik akrabalık, akrabalık bağından kaynaklı paylaştıkları
ortak DNA miktarıdır.
Birkaç eklemeli genetik akrabalık aşağıda sunulmuştur:

Akrabalık

Benzer DNA yüzdesi

Ebeveyn-oğul veya kızı

50
oranları

Büyükbaba-torun

25

Büyük-büyük ebeveyn- Büyük- büyük torun

12.5

Tam erkek kardeşler - tam kız kardeşler

50

Üvey kardeşler - üvey kız kardeşler

25

Her bir ebeveynden alınan her bir sperm ve her bir oosit hücresinin, ebeveynlerin
kromozomlarının benzersiz bir kombinasyonunu içerdiğini bu, bir baba ve bir annenin (tam
kardeşler) aynı kombinasyonunun Mendel dağılım kuralı etkisine bağlı olarak yavrularının,
özelliklerinde hâlâ farklılıklar göstermesine neden olduğunu vurgulamak için önemlidir. Tam
kardeşlerin ve tam kız kardeşlerin (tam kardeşler) eklemeli genetik akrabalık ortalama olarak
0,5'tir, çünkü ortalama olarak ebeveynlerinin DNA'sının % 50'sini paylaşırlar.
Akraba iki hayvan arasındaki eklemeli genetik akrabalık, hayvan ıslahında büyük
önem taşımaktadır. Örneğin, bir baba ile kızı arasındaki genetik akrabalık 0,5 olduğu için,
DNA'larının yüzde 50'si benzerdir. Bu, bir babanın özelliklerinin, bir kızın özellikleri için
öngörü değerine sahip olduğu anlamına gelir. Bunun tersi de doğrudur: Kızın özellikleri,
babasının damızlık değerini hesaplamak için kullanılabilir. Elbette, özelliklerin kalıtım
derecesi bu açıdan çok önemli bir rol oynar. Kalıtım derecesi yüksek olan özellikler için, iki
hayvan arasındaki genetik akrabalık, düşük kalıtsallığa sahip özelliklerden ıslahta daha fazla
etkiye sahiptir. Örneğin, bir kısrağın cidagosunun yüksekliği (yüksek kalıtım derecesi 0.6),
kızının cidagosunun yüksekliği için iyi bir belirleyicidir. Bununla birlikte, tohumlamanın
başarısı 0.1 gibi düşük bir kalıtım derecesine sahiptir. Bu, kısrak ile kızı arasındaki genetik
akrabalığın 0,5 olmasına rağmen, kısrağın tohumlama başarısının kızının tohumlama başarısı
için öngörücü değerinin düşük olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, bir hayvanın pedigrisi
bunları değerlendirmek açısından çok bilgilendiricidir.
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Tanım
Pedigri, bir popülasyondaki bilinen ebeveyn-yavru akrabalık kümesidir ve genellikle bir
soykütüğü diyagramı olarak görüntülenir. Bu, bir popülasyondaki hayvanlar arasındaki
akrabalıkları türetmek için kullanılabilir.
Aşağıda kısrak pedigrisinin bir örneğini bulabilirsiniz. Bu, atlar için Dutch Studbook (KWPN)
sertifikasının resmi bir studbook baskısıdır.

Bölüm 4.2 Hayvanlar için benzersiz bir kimlik sistemi gereklidir
Bir pedigri, yalnızca bir ıslah programında benzersiz ve güvenilir bir belirleme sistemi
kullanıldığında öngörücü bir değere sahiptir. Her hayvan doğumda benzersiz bir kimlik
numarası almalı ve ebeveynleri tereddütsüz bilinmelidir. Birçok ıslah programında, soykütüğü
genetik markerleri ile kontrol edilir (bu bölümdeki örneğe bakın). İkinci bir gereklilik,
hayvanlar üzerindeki ölçümlerin (fenotipler ör. Cidago yüksekliği, süt üretimi vb.) doğru
kimlik numarasıyla birleştirilmesidir. Bir pedigrideki hatalar ve kayıt sistemindeki hayvanlara
veri eklenmesindeki hatalar, soykütüğü öngörü değeri açısından felakettir.
Bir hayvanın ebeveynleri ile genetik akrabalığı 0.5 ve büyükanne ve büyükbabaları ile ise
ortalama olarak 0.25'tir. Bir atayla hayvanın kendisi arasındaki mesafe ne kadar kısa olursa,
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söz konusu hayvanın özelliklerini tahmin etmede atanın özellikleri o kadar değerlidir.
Geçmişte soykütüğü kayıtları, ıslah materyali alıcılarına bir hayvanın özelliklerinin atalarının
özelliklerinden türetilebileceğini garanti etmek için soy kütüğü kaydı kontrolü ile başladı.
Atalarla olan genetik akrabalıkların yanı sıra, hayvanlar arasındaki genetik akrabalıklar
hayvan ıslahında kullanılabilir. Bir hayvan, kayıtlı özelliklere sahip tam kardeşlere sahip
olabilir: tam kardeşler arasındaki genetik akrabalık ortalama olarak 0,5'tir. Ebeveynleri
tarafından bireylere sağlanan DNA'larının ortalama olarak yüzde 50'si ortaktır. Yarım
kardeşlerin, DNA'larının ortalama 0.25'i ortaktır (aynı ana veya aynı babaya sahiptirler) ve
0.25'lik bu genetik akrabalık, yarı kardeşleriyle (genç) yarı kardeşin özelliklerini tahmin
etmek için de değerli olabilir. Tam veya yarı kardeşler, ortak ebeveynleriyle 0,5'lik bir genetik
benzerliğe sahiptir ve genellikle bu ebeveynlerden birinin damızlık değerini belirlemek için
kullanılır. Daha sonraki nesillerdeki yavrular bile, büyük ebevynler ve torunlar ile 0.25'lik bir
akrabalık, büyükanne ve büyükbabalarının damızlık değerlerini oluşturmak için kullanılır.
Sonuç olarak: Atalara ilave olarak tam ve yarı kardeşlerin ve yavruların da bulunduğu bir
şemada bir hayvanın pedigrisini genişletmek faydalı ve çok bilgilendiricidir. Bu, söz konusu
hayvanın damızlık değerinin tahmini için bilgi sağlayabilecek tüm akrabalardan tam bir resim
verir.

Bölüm 4.3 Fenotiplerin toplanması, monogenik ve poligenik özellikler
Hayvanların bazı özelliklerinin kaydedilmesi için çok fazla bilgi veya deneyime gerek yoktur.
Hayvanların rengi buna iyi bir örnektir: ör. Bir tavşan ırkında hayvanlar siyah veya
kahverengidir. Bilgisayarda siyah için 0, kahverengi için 1 veya siyah için 1 ve kahverengi
için 2 olarak kaydedebilirsiniz. Genetik terimlerle bu tür özellikler monogeniktir: ifade, tek
bir genin allelleri tarafından belirlenir. Renk gibi, bazı özellikler çok sınırlı sayıda gene
dayanmaktadır ve bu, yalnızca sınırlı sayıda sınıfın kaydedilebilmesinin nedenidir.
Hayvanlardaki birçok resesif kusur monogeniktir: bir genin allelleri fenotipi belirler: sağlıklı
veya kusurlu olur. İstatistiksel terimlerle, bunlar sınırlı sayıda sınıfta kaydedilen ayrık
değişkenlerdir. Tavşanların ırkının özelliklerini açıklayarak, hayvanların % x'inin siyah ve
hayvanların % y'sinin kahverengi olduğunu hesaplayabilirsiniz.
Hayvanların birçok özelliği, çok genin etkisiyle oluştuğundan poligeniktir. Birçok poligenik
özellik kantitatif ve süreklidir ve kg, litre, mm vb. gibi metrik birimlerle ölçülebilir. Bazı
özellikler süreklidir, ancak hayvanların konformasyonunun veya hakemler veya puantör
tarafından değerlendirilen performans gibi özelliklerin tahmini doğrusal bir ölçek
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kategorilerde ölçülür. Hayvanların özelliklerini bir ölçekte puanlarlar. 1-5 veya 1-10 arası.
Hastalığın ortaya çıkması gibi bazı poligenik özellikler ikili ölçekte: hasta (ör. 1) veya değil
(ör. 0) şeklinde değerlendirilir.

Bölüm 4.4 Ortalama, varyasyon, standart sapma ve varyasyon katsayısı
İstatistiksel terimlerde, sürekli değişkenler bir ortalama ve varyasyon ölçüleri ile tanımlanır.
Varyasyonu tanımlamak için standart sapma, varyans ve varyasyon katsayısı kullanılabilir.
Ortalama şu şekilde hesaplanır:
Bir örneğin "ortalaması", örnekteki değerlerin toplamının örnekteki öğe sayısına
bölünmesiyle elde edilir

=
Örneğin, beş değerin aritmetik ortalaması: 4, 36, 45, 50, 75

=

= 42

Varyans şu şekilde hesaplanır:
–

Standart sapma varyansın kareköküdür ve aşağıdaki gibi hesaplanır:
–

Standart sapma, bu durumda bu beş değer için: 4, 36, 45, 50, 75 şu şekilde hesaplanmalıdır:

78

N=5 ve ortalama =

= 42 dir

1
2
3
4
5
Toplam ( )=

–

Bu durumda varyans =

Xi
4
36
45
50
75
210

Xi -38
-6
3
8
33
0.00

(Xi - )2
1444
36
9
64
1089
2642

=

standart sapma ise =

Varyasyon katsayısı, standart sapmanın ortalamaya bölümüdür ve aşağıdaki gibi hesaplanır :

=

= 0.61

Bu durumda varyasyon katsayısı: 25,7/42 = 0.61 olarak hesap edilir. Bu, standart
sapmanın boyutunun, ortalamanın boyutunun % 61'i olduğu anlamına gelir. Yukarıdaki beş
değer, beş hayvanın bir özelliğinin değeri olduğunda, hayvanlar arasında çok fazla farklılık
gördüğünüz anlamına gelir.

Bölüm 4.5 Ölçümlerin normal dağılımı
Hayvanların birçok özelliği normal bir dağılım gösterir. Bu, dağılımın simetrik olduğu ve bir
ortalama ve varyans ile karakterize edilebileceği anlamına gelir. Bu ortalamanın altında ve
üstünde aynı sayıda hayvan gördüğünüz anlamına gelir. Ve ortalamadan daha uzakta, bu
ölçülen birim ile azalan sayıda hayvan gördüğünüz gerçeği grafiksel olarak şu şekilde ifade
edilebilir:
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Böyle bir normal dağılımda, değerlerin yüzde 68'inin ortalama ± 1 standart sapma içinde
olduğunu görüyorsunuz; Ortalama ± 2 standart sapma içinde değerlerin % 95 ve ortalama ± 3
standart sapma içinde ise değerlerin yüzde 99.7 bulunmaktadır.

Bölüm 4.6 Kovaryans ve korelasyon
İki özelliğin arasında bir ilişki olabilir. Örneğin. Birinci özelliğin değeri yüksek olduğunda,
her zaman ikinci özelliğin de yüksek bir değere sahip olması gibi (aşağıdaki şekle bakın,
ineklerde göğüs çevresi ve canlı ağırlık arasındaki ilişki). Veya tam tersi özellik 1 yüksek
olduğunda, özellik 2 düşük değere sahip olabilir (aşağıdaki şekle bakınız, domuzlarda canlı
ağırlık ve yemden yararlanma arasındaki ilişki). İlişki düşük de olabilir (aşağıdaki şekle
bakınız, sığırlarda canlı ağırlık ve satış fiyatı arasındaki düşük ilişki). Bunun nedeni, örn. bu
özelliklerin (kısmen) aynı genlerin işlevlerine dayanması olabilir. Hayvan ıslahında, özellikler
arasındaki bu tür ilişkilerin istatistiksel bir tanımı olarak kovaryans, korelasyon veya
regresyon sıklıkla kullanılır.
İstatistiksel olarak kovaryans şuna eşittir:
İki özellik arasındaki ilişki hayvancılıkta daha çok x ve y özellikleri arasındaki ilişki olarak
tanımlanır.
İstatistiksel olarak tahmin edilen korelasyon:

ye eşittir. Korelasyon

genellikle r olarak belirtilir ve -1 ile + 1 arasında bir değere sahiptir. Artı, iki özelliğin pozitif
olarak ilişkili olduğu anlamına gelir: x özelliğinin yüksek değerleri çoğu durumda yüksek y
değeriyle çakışır (r= +1 durumunda her zaman ). Negatif bir işaret, yüksek x değerlerinin
düşük y değerleriyle çakıştığı anlamına gelir.
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Sağdaki şema, üç farklı durumda iki özellik arasındaki ilişkileri (ilişkileri) çizimlerle
göstermektedir:
Korelasyonun sebep ve sonucu göstermediğini anlamak çok önemlidir. Domuzlardaki canlı
ağırlık, domuzlardaki düşük yemden yararlanma oranının (yukarıdaki şemada üçüncü örnek)
doğrudan nedeni veya tersi değildir. Korelasyon yalnızca iki özellik arasında bir ilişkinin var
olduğunu gösterir. Temel alındığında örn. Aynı genlerin işlevi üzerine, bu ilişki ıslahta
kullanılabilir.

Bölüm 4.7 Regresyon
Sadece oldukça yüksek bir korelasyon olduğunda şu soru ortaya çıkar: x'te 1 birim
değişiklikle y'de ne kadar değişiklik görüyorsunuz? Bu soru, regresyon katsayısı ile
yanıtlanabilir: x ve y arasındaki ilişkinin bir ölçüsü, ancak x'in varyansı ile orantılı olarak
ifade edilir. Genellikle b olarak gösterilir.
İstatistiksel olarak:
Kelimelerde b(x.y) = x bir birim daha yüksek olduğunda y değerindeki değişikliktir. y bir
birim daha yüksek olduğunda x'deki değişimi hesaplamak da mümkündür.
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Bu regresyon katsayısı şu şekilde hesaplanabilir:
Regresyon katsayısı, özellikler arasındaki korelasyonun (kovaryans) işaretine bağlı olarak
pozitif veya negatif bir işarete sahip olabilir. Regresyon katsayısı, ör. Kızın süt veriminden
ananın süt verimi üzerindeki süt verimi için kalıtım derecesini tahmin etmek için
kullanılabilir.

Bölüm 4.8 Ölçüm hataları
Bir hayvan üzerinde yapılan bir ölçümün sonucuna fenotip denir. Ölçümler her zaman çok
dikkatli yapılmalı ve eleştirel olarak gözden geçirilmelidir. Ölçüm hataları, fenotiplerin ne
kadar doğru oluşturulabileceğini belirler.

Tanım
Fenotip, bir özelliğin gözlemlenen değeridir. Ölçümlerdeki hatalar da dahil olmak üzere
özelliği etkileyen tüm genetik ve çevresel etkilerin ve etkileşimler sonucu oluşan değerdir.
Bu ölçüm hataları sistematik ve / veya rastgele bir karakterde olabilir. Sistematik hatalar,
hayvanlar arasındaki farklılıklardan kaynaklanabilir, örneğin: diyet kompozisyonu, yaş,
cinsiyet, eğitim vb. Rastgele hatalar, örn. ölçüm hataları, bir özellik için düşük
tekrarlanabilirliğe neden olabilir. Örneğin, bir hayvanın uzunluğunu ölçmek istediğinizde ve
bunu on kez tekrarladığınızda, sonuçlarda oldukça büyük bir varyasyon göreceksiniz. Bunun
nedeni hayvanın hafif hareketleridir. Pelvik yüksekliği ölçtüğünüzde, sonuçlarda oldukça
küçük bir değişiklik görürsünüz. İki ölçüm doğruluğu ölçüsü önemlidir: tekrarlanabilirlik ve
yeniden üretilebilirlik, her ikisi de aynı hayvandaki ölçümler arasındaki korelasyonlardır.

Tanım
Tekrarlama derecesi, benzer koşullar altında aynı nesne üzerindeki ölçümlerin birbirine ne
ölçüde karşılık geldiği olarak tanımlanır. Bir özelliğin ne kadar doğru oluşturulabileceğini
gösterir. Yalnızca ölçüm hatalarından ve zaman etkilerinden etkilenir
Bir özellik için tekrarlama derecesi düşük olduğunda, kalıtım derecesi de düşük olacaktır. Bu,
bir ıslah programında bu özelliği geliştirmenin zor olduğu anlamına gelir.
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Tanım
Yeniden üretilebilirlik, burada farklı yerlerdeki ve / veya farklı kişiler tarafından yapılan
ölçümler arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Ölçüm hataları ve zaman etkilerinin yanı sıra,
sistematik etkilerden de etkilenir, örn. sınıflandırıcıların veya teknisyenlerin
Bir fenotip için tekrarlanma derecesi yüksek ve yeniden üretilebilirlik düşük olduğunda,
fenotipin ölçümünü standartlaştırmak ve sınıflandırıcıları veya teknisyenleri eğitmek için daha
fazla çaba harcanması gerekir. Örneğin, domuz yavrularının canlı ağırlıkları sütten kesilirken
domuz yavruları gün içinde belirli bir zamanda domuzdan ayrılırken ölçülür ve kesimhaneye
taşınmadan önce belirli bir yem kısıtlaması süresinden sonra günün belirli bir saatinde tartılır.
Daha sonra sistematik hatalar olmadan besi sırasındaki günlük kazancı hesaplamak
mümkündür. Atların vücut özelliklerini puanlarken, müfettişler için bir eğitim seansıyla
başlanması ve böyle bir antrenmanın düzenli aralıklarla tekrarlanması şiddetle tavsiye edilir.
Aksi takdirde, iki hakem aynı hayvanın aynı özelliği için (sistematik olarak) farklı puanlar
verebilir ve bu da yüksek tekrarlanabilirliğine rağmen özelliğin düşük yeniden
üretilebilirliğine yol açabilir.

Bölüm 4.9 Ölçümlerin sıklığı
Bir fenotipi ölçme sıklığı birçok faktöre bağlıdır. Bir süt sağım robotu, her sağımda ayrı ayrı
ineklerin süt verimini kaydediyor. Bir puantör tarafından oluşturulan hayvanların
konformasyonu, bir çiftliğe pahalı bir ziyarettir ve yılda sadece birkaç kez yapılır. Bir
hastalığın görülme sıklığı, yalnızca bir çiftçi veteriner çağırdığında kaydedilir. Bir atın
performansı bir test gösterisinde belirlenir. Bir köpeğin şekli özel gösterilerde kaydedilir.
Genel olarak, bir özellikte bir eğilim mevcut olduğunda, hayvan başına kayıt sayısını
artırırsınız. Örneğin. İneklerin, koyunların ve keçilerin süt verimi grafiği laktasyon dönemi
boyunca farklılık gösterebilir: en yüksek üretim (laktasyonda kg ve günler) ve persistansı gibi
(eğrinin şekli: tepeden sonra düz veya keskin düşüş). Güvenilir bir laktasyon verimi tahmini
elde etmek için (ıslah hedefi özelliği) en az altı haftada bir süt kaydının gerekli olduğu
anlaşılmıştır. Pek çok süt üreten çiftlikte, süt kaydı için ilk konu, hayvanların düzgün bir
şekilde besleme yönetimini desteklemektir ve ikinci konu, süt üretimi için en iyi hayvanları
tespit etmektir.
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Bölüm 4.10 Hayvan veya akrabaları üzerindeki ölçümler?
Hangi hayvandan fenotiplerin kaydedilmesi gerektiği, büyük ölçüde karakterin özelliklerine
bağlıdır: büyüme doğumdan ölüme kadar erkeklerde ve dişilerde ölçülebilir; süt üretimi
yalnızca yavruların ilk doğumundan sonra dişilerde ölçülebilir; yumurtlama dönemi
başladıktan sonra yumurtalar sayılabilir. Karkas özellikleri kesimden sonra belirlenebilir.
Hastalığa direnç, yalnızca patojenlerin varlığında ifade edilir. Uzun ömür, bir hayvanın
yaşamının sonunda tam olarak tesis edilebilir. Bu nedenle, seçim için dikkate alınacak
hayvanın genotipi hakkında bir izlenim edinmek için özellik kategorileri için farklı bilgi
kaynakları kullanılır. Bu bilgi kaynakları, söz konusu hayvanla akraba oldukları için
bilgilendiricidir.


Ebeveyn bilgileri (soy kütüğü): süt verimi, doğurganlık, uzun ömür



Tam veya üvey kardeş (erkek ve kız kardeşler) bilgileri: süt verimi, karkas
özellikleri, doğurganlık, uzun ömür veya hastalık mücadelesi



Döl: süt verimi, karkas özellikleri, doğurganlık, sağlık

Özelliklerin kaydı maliyet olmadan yapılamaz. Örneğin köpeklerde ve atlarda,
raportör görevlendirilmesi gerektiğinden maliyetle sonuçlanan gösteriler düzenlemelisiniz.
Diğer türlerde çiftlikler, hayvanların konformasyonunu değerlendirmek için puantör
tarafından gözden geçirilmelidir. Diğer türler için, canlı hayvanları taramak veya
mezbahâlârdaki önemli özellikleri otomatik olarak kaydetmek için maliyetli makinelerin satın
alınması gerekiyor. Düşük maliyetli yöntemler, çok sayıda hayvan üzerindeki özelliklerin
kaydedilmesini kolaylaştırır, ancak yüksek maliyetler söz konusu olduğunda, örn. Canlı
hayvanların ultrason taraması, yalnızca bir ıslah programında yüksek etkiye sahip hayvanlar
taranacaktır.
Fenotipler, çeşitli kuruluşlar tarafından kaydedilir ve bir hayvanın ıslah hedefindeki
tüm özellikler için damızlık değerini hesaplamak için birleştirmeden önce, bu hayvanların
fenotiplerini bir araya getirmek için ek çaba gerektirir.

Bölüm 4.11 Gösterge özelliklerinin değeri
Ölçülmesi zor olan veya daha sonra ya da yaşamın sonunda ortaya çıkan önemli özellikler
için gösterge özellikleri değerli olabilir. Atlarda bacakların kalitesi ile uzun ömürlülük skoru
arasında iyi bir ilişki (korelasyon) varsa, bacak kalitesi skoru uzun ömürlülüğün bir göstergesi
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olarak kullanılabilir. Bu durumda bacak kalitesi, ıslah hedefinin uzun ömürlülüğünü
iyileştirmek için atlarda bir seçim kriteri olarak kullanılabilir. Domuzlarda, genç domuzların
halotan ile anestezi altına alındığı bir halotan testi geliştirildi. Bu gaz, domuzlarda stres
duyarlılıklarının iyi bir göstergesi olan farklı reaksiyonlar verdi. Kesim civarındaki stres,
domuz eti kalitesini bozan bir etkiye sahiptir. Halotan testinin sonucu, strese yatkınlığı
azaltmak ve dolayısıyla domuz eti kalitesini artırmak için seçilecek bir gösterge özelliği
olarak kullanılır.

Bölüm 4.12 Akrabaların bilgilerinin değeri
Ataların bilgisi
Bir hayvan doğduğunda veya bir embriyo mevcut olduğunda bile, yetiştirici bu bireyin ıslah
açısından değerini bilmekten hoşlanır. Bu genç hayvan sadece amaçlanan iş, üretim, boş
zaman veya şirket aktiviteleri için isteneni gerçekleştirebilecek yetenekte mi yoksa bu hayvanı
gelecek nesil için ebeveyn olarak da kullanabilir miyim? Gelecek nesilleri iyileştirmek için
kullanabilir miyim? İlk şans, soy kütüğünü incelemek ve soy kütüğündeki ataların tüm
bilgilerini toplamaktır. Ebeveynler ile yavruları arasındaki genetik akrabalık 0,5 olduğu için
ebeveynlerin bilgileri çok değerlidir. Daha sonraki nesillerdeki büyükanne ve büyükbabaların
bilgileri, yalnızca ebeveynlerin bilgileri olmadığında veya sınırlı olduğunda değerlidir. Çünkü
büyükanne veya büyükbabadan ebeveyne geçmeyen alleller söz konusu hayvanda
bulunmayabilir. Soy kütüğü bilgisi, bir hayvanın özelliklerinin veya performansının
kendisinde (henüz) belirlenemediği zamanlarda çok kullanışlıdır. Yalnızca dişilerde ifade
edilen özellikler için seçmek istediğiniz erkekleri ve yalnızca ergenlikten sonra (süt ve
yumurta üretimi, doğurganlık), kesimden sonra (karkas özellikleri) veya geç yaşamın sonuna
doğru (yaşla ilgili kusurlar, uzun ömür) ortaya çıkan özellikler için düşünebilirsiniz.
Hayvanın kendisinin bilgisi
Hayvanların kendisinde bir özellik ölçülebildiği anda, atalarının bilgilerinin değeri daha azdır.
O zaman ebeveynlerin genetik değeri ifade edilince babanın ve ananın genetik değerinin %
50'sinin bu özel hayvana gittiği anlaşılır. Bir özelliğin kalıtım derecesi yüksek olduğunda
kendi bilgisi çok değerlidir. Bu nedenle, bu özellik için ölçüm hataları veya çevresel etkiler
çok sınırlı olduğu kabul edilir.
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Kardeşlerin bilgileri
Bazı türlerde, kümes hayvanlarında ve domuzlarda tam kardeş aileleri vardır. Kümes
hayvanlarında, tavuklar ve horozlar çiftleştirilebilir ve daha sonra yüzlerce tam kardeş
üretilebilir. Domuzlarda ortalama bir batın, tam kardeş olan 14 domuz yavrusundan oluşur.
Tam kardeşler arasındaki genetik akrabalık 0,5’tir ve bu, tam kardeş verilerinin, tam bir
kardeşin damızlık değeri hakkında gerçekten bilgi verdiği anlamına gelir. Tam kardeşlerin
zamana yayılmış olarak doğması durumunda, daha büyük olan kardeşler, daha genç olanın
damızlık değeri için bilgilendirici olabilir. Domuzlarda, kesilen tam bir kardeşin karkas
verilerinin, damızlık için seçilecek tam bir kardeşin karkas özellikleri için bilgi olarak
kullanıldığı bir kardeş seçimi uygulaması görülmüştür. Köpeklerde, rehber köpeği (seeingeye dog) olarak eğitilmiş tam bir kardeş, bir rehber köpek yetiştirme programı için tam bir

kardeşin seçilmesi için bilgi verebilir. Çoğu türde babalar birkaç anayla çiftleştirilir ve bu
şekilde yarı kardeş grupları oluşturulur. Yarım kardeşler arasındaki genetik akrabalık o kadar
yüksek değil (0.25). Tek bir üvey kardeşin bilgisi, seçilecek bireysel bir üvey kardeş için
oldukça düşük bir değere sahiptir. Yalnızca çok sayıda yarım kardeş mevcut olduğunda, bu
bilgi değerlidir.
Yarım veya tam kardeş gruplarının bilgileri
Çoğu türde baba bir yarı kardeş grupları daha fazladır. En belirgin örnek suni tohumlama
programlarında kullanılan sütçü ırk boğalarıdır. Geleneksel süt sığırcılığı yetiştirme
programlarında, genç babalar ilk grup kızları üretirler. İlk mahsul kızlar, genellikle 0.5
babayla genetik benzerliğe sahip 50 den fazla kızdan oluşan çok bilgilendirici bir yarı kardeş
gruptur. Bazı türlerde domuzlar, kümes hayvanları, köpekler veya balık tam kardeşler doğar.
Bir batındaki bireylerin tümü, anaları ve babalarıyla 0,5'lik genetik benzerliğe sahiptir. Tam
kardeş grupları çok değerli bir bilgi kaynağı olabilir.
Bilgi kaynaklarının kombinasyonu
Islah programlarında hayvanlara ait veriler toplanmakta ve veri tabanlarında sürekli olarak
saklanmaktadır. Bu veritabanları atalardan, seçilecek canlı damızlık hayvanlarından,
kardeşlerinden ve yavrularından gelen bilgileri içerir. Damızlık için seçilecek olan canlı
hayvanlar için tüm bu veriler, damızlık değerlerini tahmin etmek için istatistiksel yöntemlerle
birleştirilebilir. Veritabanında ilginç verilerin saklandığı hayvan ile seçilecek hayvan
arasındaki nesillerin sayısı, eklemeli akrabalık ve seçilecek hayvanın damızlık değerinin
tahmin edilmesindeki kullanışlılığını belirler. Ek olarak, bilginin değeri karakterin doğasına
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bağlıdır (cinsiyetle sınırlıdır, hayatta ne zaman ölçülebilir vb.). Ve verilere sahip akrabaların
sayısı önemlidir: karkas verilerine sahip bir torun, bir büyükbabanın genetik değeri konusunda
pek bilgi vermez, ancak domuz eti üretiminde olduğu gibi binlerce torun olduğunda bu veriler
çok değerlidir.

Bölüm 4.13 DNA analizinin olanakları
Fenotiplerin yanı sıra, çeşitli amaçlar için DNA bilgileri toplayabiliriz. DNA, kromozomlarda
bulunabilir ve hayvanlar arasındaki genetik farklılıkları barındırır. DNA'daki bu genetik
farklılıklar, esas olarak nükleobazlardaki farklılıklardan kaynaklanır.
Bazen bir kromozomdaki bir nükleobaz, başka bir nükleobaz ile değiştirilir: bir nokta
mutasyonu, moleküler genetik yöntemlerle oluşturulabilen hayvanlar arasındaki DNA
bileşimindeki farklılığın esasıdır. Bir nükleobaz dizisi, bir proteinin üretiminden sorumlu bir
gen olarak işlev görebilir. Bir (nokta) mutasyonu, bir veya birkaç nükleobazın değiştirilmesi,
başka bir nükleotid ile sonuçlanır ve yeni bir proteinin üretilmesine veya proteinin yokluğuna
veya işlev bozukluğuna neden olabilir.

Tanım
Mutasyon, bir bireyin bir kromozomu üzerindeki DNA sekansında bir değişiklik oluşturan
bir olaydır, böylece sekans, babadan veya anneden miras alınan ile aynı değildir. Genetikte
bu, en çok mutasyonun germ hücrelerinde meydana geldiği ve böylece yavrulara geçtiği
zaman etkindir. Mutasyon olayları, hücresel süreçlerdeki düzensizliklerden kaynaklanır ve
mutasyon, meydana geldiği dizinin işlevini değiştirdiğinde, popülasyona yeni genetik
varyasyon getirebilir.
Bir hayvanın neredeyse tüm özelliklerini çok sayıda genler belirler. Bu genlerden biri
geçmişte mutasyonlara maruz kaldığında ve özelliklerden biri üzerinde ölçülebilir bir etkiye
sahip olduğunda, buna kantitatif karakter Lokusu (QTL) denir.
Tanım
QTL, bir özellik üzerinde önemli bir etkiye sahip olan ayrı, küçük bir DNA segmenti olan
bir Kantitatif Özellik Lokusudur. Yalnızca büyük etkilere sahip birkaç QTL bulunmuştur.
Vücut ağırlığı ve süt üretimi gibi karmaşık özelliklerin çoğu, birçok gen tarafından
düzenleniyor gibi görünmektedir; bu, çoğu kantitatif genetik teorinin, özelliklerin her biri
küçük etkiye sahip sonsuz sayıda genden etkilendiği varsayımına etkili bir şekilde yaklaşır.

87

Bölüm 4.14 DNA Markerleri (belirteçleri)
DNA'nın yüzde birkaçının işlevini biliyoruz:

Onlar proteinlerin üretiminden sorumlu

genlerdir. Genler arasında bulunan büyük miktardaki DNA'nın, işlevini bilmiyoruz. Yine de
bu DNA'nın bileşiminden laboratuarda farklılıkları belirleyebiliyoruz. Kromozomlar
üzerindeki genetik belirteçleri bulmak için çeşitli moleküler genetik teknikler kullanılır.

Tanım
Genetik marker (belirteç), spesifik ve tanımlanabilir bir DNA dizisidir.
Bazen bir genetik marker, bir protein üreten bir genin allelidir. Proteinin işlevini doğrudan
etkileyen işlevsel bir belirteç olarak adlandırılır. Bununla birlikte, çoğu durumda genetik
marker, işlevini bilmediğimiz bir DNA parçasıdır. Bir gene yakın bir kromozom üzerinde
bulunur ve bu nedenle bu genin allellerinden biriyle ilişkilidir. Hayvanlarda moleküler genetik
çalışmaların başlangıcından bu yana, hayvan genetikçileri genetik markerleri bulmak için pek
çok çalışma yaptılar. Bundan önce, bir babanın ve bir ananın sadece iki allelinden birini
yavrularına geçirdiğini biliyorlardı, ancak hangilerinin olduğunu bilmiyorlardı. Genetik
marker ile bir babanın hangi allelinin ve bir ananın hangi allelinin yavrulara geçtiğini izlemek
mümkündür.

Bölüm 4.14.1 Ebeveyn kontrolü
Genetik markerler, hayvan ıslahında bazı önemli uygulamalar sunar. Birincisi ebeveyn
kontrolüdür. Bir babanın ve bir ananın bir genetik markerin iki allelinden birini yavrularına
geçirmesi gerçeğine dayanmaktadır. Bu nedenle, bir oğulda veya kızda bulduğunuz iki
allelden biri babada ve biri de anada bulunmalıdır (örneğe bakın).
Soy kütüğündeki hatalar, ebeveynlerin (veya meninin) birleştirmedeki değiş tokuşlarından,
fark edilmeyen birleştirmelerden, genç hayvanların doğumdan kısa bir süre sonra değiş
tokuşundan veya idari hatalardan kaynaklanabilir. Ebeveyn kontrolündeki deneyimlerden,
hayvanların yüzde 2 - 10'unun yanlış bir soy kütüğüne sahip olduğu bilinmektedir. Yüksek
maliyetli ıslah programlarında, özellikle hataların kolayca ortaya çıkabileceği bir yetiştirme
biriminde çok sayıda hayvan tutulduğunda, ebeveyn kontrolü şiddetle tavsiye edilir.
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Örnek: köpeklerde 18 mikro uydu ile ebeveyn kontrolü (kaynak: "Het fokken van
rashonden", Kor Oldenbroek ve Jack Windig, Raad van Beheer op Kynologsich, Nederland'da
gebied).
Marjolein ve Martha isimli iki dişi köpek aynı gün aynı kulübede doğar. Köpek kulübesi
sahibi, Marjolein'i dişi köpek Lianne ve erkek köpek Boris'in kızı olarak görüyordu. Onun
görüşüne göre Marthanın, ebeveynleri dişi köpek Lieneke ve erkek köpek Bart'a dır. İki erkek
köpek, olan Boris ve Bart, komşu bir yetiştiriciye aittir. Lianne, Boris ile çiftleştirildiği gün
Lieneke de aynı gün Bart ile çiftleştirildi. Her zamanki gibi, resmi soykütüğüne
kaydedilmeden önce, soykütüğünü doğrulamak için 18 mikrosatelite marker ile ebeveyn
kontrolü gerçekleştirildi.
Altı köpeğin tümünün DNA araştırması, her mikrosatellit için kurulan iki allelin sayısı ile
birlikte aşağıda sunulmuştur:
sıra

Mikro-Satelit

Marjolein

Lianne

Borus

Martha

Lieneke

Bart

1

AHT-121

102/102

102/102

97/102

97/102

97/102

102/102

2

AHT-137

149/151

147/151

128/147

147/149

149/151

149/151

3

AHTH-171

219/225

219/225

212/233

227/233

227/229

219/219

4

AHTH-260

254/252

254/246

252/250

252/244

244/244

252/244

5

AHTK-211

93/93

93/95

91/95

91/93

93/93

93/97

6

AHTK-253

284/288

288/290

288/288

288/288

286/288

284/288

7

CXX-279

126/126

126/128

124/128

124/128

126/128

124/126

8

FH-2054

152/152

152/164

152/156

156/160

152/160

152/156

9

FH-2848

230/234

234/234

230/230

230/230

230/230

230/234

10

INRA-21

97/101

97/101

95/101

95/101

95/97

95/101

11

INU-005

126/126

126/126

126/128

132/128

132/126

130/126

12

INU-030

144/144

144/150

144/144

144/144

144/150

144/144

13

13-INU -055

210/214

210/218

210/212

210/216

212/216

214/215

14

REN-162C04

202/204

200/202

200/204

202/204

200/202

200/204

15

REN-169D01

212/218

212/212

218/218

214/218

214/218

216/218

16

REN-169O18

162/164

162/162

164/170

164/170

164/168

164/168

17

247M23

268/268

268/270

268/272

268/268

268/274

268/274

18

54P11

226/226

226/236

226/232

226/226

226/232

226/234

Marjolein, mikrosatelit 1 (AHT 121) alleli 102 için iki katlıdır. Bu allel, Lianne'de de Boris'ta
da mevcuttur. Mikrosatellit 2 (AHT 137) için Marjolein, 149 ve 151 allellerine sahiptir. Allel
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151, Lianne anasına kadar izlenebilir, ancak babası Boris (ve Lianne ana!) 149 alleline sahip
değildir! Mikrosatellit 3 için (AHTH 171) Marjolein, Lianne anasına benzer 219 ve 225
allellerine sahiptir, ancak babası Boris, 212 ve 233 allellerine sahiptir. Hayvanlar için Boris'un
mikro uydu 2, 3, 5, 6, 7, 13'ün temelinde Marjolein'in babası olamayacağı sonucuna
varabilirsiniz. 18. mikrosatellit için Bart allellerinin temelinde, Bart'ın Marjolein'in babasıdır.
Martha ve Lieneke'nin allellerini göz önüne aldığımızda, onların kız ve anne olmalarının çok
makul olabileceği sonucuna varabilirsiniz. Ancak Bart, 2, 3, 5, 11, 13 ve 16 mikro uydu
allellerine dayalı olarak Martha'nın babası olamaz.
Marjolein'in allellerinin Lianne ve Bart allelleri ile karşılaştırılması, Marjolein'in Lianne ve
Bart'ın birleştirmesinden doğabileceğini ve Martha'nın Lieneke ve Boris birleştirmesinden
doğduğunu gösterir. Görünüşe göre, birleştirme sırasında bir şeyler ters gitmiştir.

Bölüm 4.14.2 Marker destekli ve genomik seçim
Marker destekli seçim
Genetik markerın ikinci uygulaması, marker yardımlı seçimde olumlu bir etkiye sahip
allellerin izlenmesidir. Birçok özellik üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan bir QTL ile
yakından bağlantılı olan birçok genetik marker üretim hayvanlarında bulundu. Yalnızca
birkaç QTL bulundu; bu nedenle, markerlerin seçimde kullanımı, genomik seçim uygulanana
kadar sınırlıydı.
Genetik bir markerin üçüncü uygulaması, olumsuz bir etkiye sahip olan allellerin takip
edilmesidir. Birinci derece örnekleri, tüm türlerde mevcut olan monogenik resesif genetik
kusurlardır. Bir sonraki tablo, tür başına kaydedilen toplam genetik kusur sayısı, monogenik
resesif özellikler olan bozukluklar (Mendel özelliği), DNA'daki mutasyonu bilinen
bozukluklar ve bir genetik işaretin mevcut olduğu bozukluklar ve insan hastalıklarını
incelemek için kullanılabilecek genetik kusurlar sayısı ile ilgili bir genel bakışa aittir.
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Monogenik resesif özellikler için genetik markerler çok değerlidir, çünkü allelin heterozigot
taşıyıcılarını, genetik kusurun herhangi bir semptomunu göstermeyen ancak yavrularının
yüzde 50'sine aktaran heterozigot hayvanları saptamak için kullanılabilirler. İki heterozigot
hayvanın birleştirmesi, genetik kusurun semptomlarını gösteren yüzde 25 yavru olma şansı
veriyor.
Genomik seçim
Genetik markerlerin dördüncü uygulaması genomik seçimdir. Genomik seleksiyon, tüm
genomu kaplayan çok sayıda genetik markerin kullanıldığı bir marker yardımlı seleksiyon
şeklidir. Bu durumda, tüm kantitatif özellik lokusları (QTL), en az bir marker ile
kromozomlarda yakından bağlantılıdır. Tek bir nükleotidin nokta mutasyonu olan Single
Nucleotide Polymorphims (SNP'ler) kullanılarak çok sayıda marker elde edilir. Genomik
seçim 10.000'den 800.000'e kadar SNP'nin analizine dayanmaktadır. Bu yüksek sayıda
genetik markerler, bir hayvanın damızlık değerini tahmin eden genomik bir tahmin
formülünde girdi olarak kullanılır.
Hayvan ıslahında, genetik markerler, düşük kalıtsallığa sahip özelliklerin iyileştirilmesi ve bir
cinsiyette, yaşamın geç dönemlerinde veya kesimden sonra tespit edilebilen özelliklerin
geliştirilmesi için en yüksek değere sahiptir.

Tanımlar
Genomik seleksiyon, çok sayıda genetik marker ile ilişkili ve özellikle ilişkili olan çoğu
(QTL) kapsayan bir özelliğin seleksiyonidir.
Bir SNP, tek bir nükleotidin mutasyonunun neden olduğu tek bir nükleotid polimorfizmidir.
Karmaşık bir faktör, SNP'ler ve QTL'ler arasındaki rekombinasyondur. Bu, referans
popülasyondaki hayvanların değerinin, kendileriyle test popülasyonu arasındaki nesil sayısı
arttığında yavaşladığı anlamına gelir (rekombinasyon olayları için daha fazla şans). Ve
gelecek nesillerin fenotipik verilerinin kaydına devam etmenin şiddetle tavsiye edildiği
anlamına gelir.
Tüm genomu dizileme
Son zamanlarda tüm genom dizilimi tanıtıldı. Tüm genom dizileme (tam genom dizileme
veya tüm genom dizileme olarak da bilinir), bir organizmanın genomunun tam DNA dizisini
tek bir seferde belirleyen bir laboratuvar işlemidir. Bu, bir organizmanın tüm kromozomal
DNA'sının yanı sıra mitokondride bulunan DNA'nın da sıralanmasını gerektirir. Bu teknik
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araştırma ortamlarında kullanılır, ancak QTL'lerin uygun allelleri için doğrudan seçim yapma
olasılığını açtığı için seçimde pratik kullanım beklenebilir.

Bölüm 4.15 Islah kararları için bilgi toplamada ana konular
1. Soy kütüğü kaydı, hayvan ıslahının bel kemiğidir çünkü hayvanlar arasında genetic
akrabalık bağı kurmak için kullanılabilir. Bu genetic akrabalık, bu hayvanların birbirleriyle
akraba oldukları için paylaştıkları DNA miktarıdır.
2. Bir soy kütüğünün yalnızca bir ıslah programında benzersiz ve güvenilir bir etiketleme
sistemi kullanıldığında ıslah değeri vardır.
3. Doğumda her hayvana benzersiz bir kimlik numarası verilmeli ve ebeveynleri tereddütsüz
bilinmelidir. Diğer bir gereklilik, hayvanlar üzerindeki ölçümlerin (fenotipler) (örn. Cidago
yüksekliği, süt üretimi vb.) Doğru kimlik numarasıyla birleştirilmesidir.
4. Monogenik özellikler sınıflara kaydedilebilir ve 0 veya 1 (iki sınıf olması durumunda) veya
n sınıf olması durumunda 1, 2, 3, 4 .... n olarak puanlanabilir.
5. Poligenik özellikler sayısal bir ölçekte kaydedilebilir. Bir popülasyondaki bu tür
özelliklerin ortalama değeri, hayvanlar arasındaki varyasyon, standart sapma olarak
gösterilir. Varyasyon katsayısı, standart sapmanın ortalamaya bölünmesiyle elde edilir.
6. İki poligenik özellik arasındaki ilişki, özellikler arasındaki kovaryans, korelasyon ve
regresyon ile tanımlanabilir.
7. Seleksiyon özellikleri tercihen seçilen adaylar üzerinde ölçülmelidir. Ölçülmesi zor olan
veya yaşamın ilerleyen dönemlerinde veya hatta yaşamın sonunda ortaya çıkan önemli
özellikler için gösterge özellikleri değerli olabilir.
8. Bulunması durumunda atalarda, tam kardeşlerde, üvey kardeşlerde veya döllerde de seçim
özellikleri ölçülebilir.
9. DNA markerleri, ebeveynlik kontrolü, pozitif özellikler için marker destekli seçim (örn.

ürün kalite özellikleri), negatif özelliklere karşı marker destekli seçim (örn. Genetik
kusurlar) ve genomik seçim için kullanılabilir.
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BÖLÜM 5: GENETİK MODELLER
Bazı hayvan türleri için tam genom haritalanmış olsa da, bir hayvan popülasyonunda genetik
olarak daha üstün olanların hangileri olacağını hâlâ 'göremiyoruz'. Henüz DNA'nın işleyişini
tüm detaylarıyla okuyamıyoruz. Bu yüzden, fenotipine dayanarak hayvanın genetik
potansiyelini tahmin etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimiz, hayvanların
sıralanmasıyla

ilgili

bölümün

konusu

olacak.

Bu

bölümde,

popülâsyonumuzda

gözlemlediğimiz performanstaki fenotipik varyasyonun ne kadarının hayvanlar arasındaki
gerçek genetik farklılıklardan kaynaklandığına dair nasıl bir izlenim edinebileceğimize
bakacağız. Örneğin, laktasyon döneminde günde ortalama 25 kg süt veren bir inek, gerçekten
de genetik olarak günde 15 kg veren bir inekten daha iyi bir inek midir? Bir at terbiyesi
testinde her zaman yüksek puan alan bir at, gerçekten de genetik olarak çok daha düşük puan
alandan daha iyi bir at mıdır? Ve neden o mükemmel av köpeğinin ablası da aynı eğitmenle
en üst seviyede performans göstermiyor? Bu soruların cevaplarının hepsi aynı olmayabilir. Bu
bölümde bunların nedenini bulacağız. Islah programı döngüsünde yer alan aşamalara birlikte
tekrar bakarsak, 4. aşamadayız. Önceki bölümlerde ıslah hedefini belirledik ve hayvanların
fenotipleri, genotipleri ve soykütüğü ile ilgili ölçümleri topladık. Bu bölümde, ölçümleri,
seçim için hayvanları sıralamak için kullanabileceğimiz bir dizi kritere dönüştürmek için bir
araç olarak kullanacağımız genetik modeli tanımlayacağız.
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Bölüm 5.1 Yaşam geçmişi boyunca fenotip ve çevre
Genel olarak, fenotiplerdeki gözlemlenen tüm varyasyonlar, hayvanlar arasındaki genetik
yapıdaki farklılıkların bir sonucu değildir. Bir kısmı, çevre dediğimiz varyasyon tarafından
belirlenir. Çoğunlukla çevre, hayvanın fenotipi üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir.
Ortamın fenotip üzerinde ne tür bir etkiye sahip olduğuna dair bir izlenim şekil-1'de
verilmiştir. Şekil, yeşil okla gösterilen bir hayvanın yaşam süresini temsil etmektedir. Oktaki
dikey çubuklar, hayvanların yaşam öyküsünde yeni bir dönemin başladığını gösteren,
yaşamdaki önemli olayları temsil eder. Bu çubukların üzerinde, olayın türünü açıklayan metin
kutuları vardır. Okun altında, yaşam tarihinin her aşamasında hayvan üzerinde ne tür çevresel
etkilerin olduğunu gösteren metin kutuları vardır.

Şekil-1: Bir hayvanın yaşam süresi ve çevresel etkilerdeki değişiklikleri gösteren önemli
olaylara genel bakış. Alttaki kutular mevcut ortamın ve geçmişte olanların etkisini gösteriyor.
Sütten kesilene kadar anne çevrenin bir kısmını oluşturmaktadır.

Bölüm 5.1.1 Doğumdan önceki olaylar
Bir hayvanın yaşam öyküsü, bir oosit ve bir spermatozoidin birleşmesiyle başlar (gebe
kalma). Gebe kalmadan önce bu ikisinin başına gelenler kaliteleri ve dolayısıyla hayvanın
başlangıç koşulları üzerinde bir etkiye sahiptir. Bir sonraki önemli aşama, embriyonik ve fetal
aşamadan hayvanın doğumuna kadar olan gelişimdir. Memelilerde bu aşama rahimde
meydana gelir ve anne az çok sürekli etkiye sahiptir, yumurtlayan türlerde yumurtada
meydana gelir ve annenin etkisi esas olarak yumurta sarısı ve beyaz bileşenlerin bileşiminde
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yatar. Doğuma kadar geçen süre boyunca, hayvan belirli gelişim dönemleri geçirir. Belirli
parçaların gelişmesi gereken dönemler. Bu dönemlerin genellikle sabit bir zaman çerçevesi
vardır. Bu, gelişmenin bu zaman dilimi içinde gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Bu
dönem tekrar kapandıktan sonra, bu açıdan geliştirme artık mümkün değildir. Gelişim,
hayvanın genetiğine ve aynı zamanda çevreye bağlı olacaktır. Bu yeterli olmazsa, gelişme
optimalin altında olacaktır.

Bölüm 5.1.2 Doğumdan sonraki olaylar
Doğumdan veya yumurtadan çıktıktan sonra, yavrunun annenin yanında olmasına izin
verilmesi koşuluyla annenin etkisi devam eder. Bununla birlikte, çevrenin doğumdan önceki
etkisi hâlâ mevcuttur. Yani rahimde veya yumurtada bir şey eksikse, gelişim buna göre
ayarlanacaktır. Doğumdan sonra telafi edici büyüme olabilir, ancak organlar en iyi şekilde
gelişmemişse, bu artık düzeltilemeyen verili bir gerçektir. Gelişim, doğumdan sonra da bir
dizi gelişme dönemi devam eder. Doğum sonrası gelişim, sadece hayvanın fiziksel kısmının
değil, aynı zamanda duygusal kısmının da gelişimini içerir. Karakterin birçok bileşeni
doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde gelişir. Erken dönemde optimal olmayan bir ortam,
hayvanın duygusal gelişimi üzerinde geri döndürülemez bir etkiye sahip olabilir. Hayvanın
çevresi sütten kesilinceye kadar, gıda tedariki dâhil anne bakımı ve aynı zamanda çevrenin
diğer unsurları, örneğin yavru arkadaşları tarafından etkilenir.

Bölüm 5.1.3 Sütten kesildikten sonraki olaylar
Sütten kesildikten sonra, erken çevrenin hayvanın gelişimi üzerindeki etkisinin geri dönüşü
olmayan kısmı kalır. Bunun da ötesinde, bireysel hayvanın mevcut ortamının etkisi olacaktır.
Örneğin, yiyecek ve su olup olmadığı ve hangi kalitede, ne tür barınak, diğer hayvanların
gelişimini nasıl etkilediği vb. Hayvanın gelişimi, büyümesi bitene kadar devam eder. Bu,
üreme yaşamının başlamasından sonra anlamında olgunlaştıktan sonra olabilir. İlk östrus veya
verimli sperm üretimi ve bazen ilk yavrunun doğumu, hayvanın büyümesi tamamlamadan
önce gerçekleşir. Bu nedenle, şekildeki olgunlaşma terimi biraz yanıltıcıdır. Genellikle ilk
üreme yaşını temsil eder, ancak bu durumda hayvanın gelişiminin sonunu temsil eder.
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Bölüm 5.1.4 Olgunlaştıktan sonraki olaylar
Olgunluktan sonra hayvanın hayatının geri kalanı vardır. Hayvanın fenotipini nasıl
etkileyeceği çevresel kaliteye bağlı olacaktır. Bununla birlikte, hayvan gelişimini
tamamlamıştır, bu nedenle çevresel etkilerin çoğu geri döndürülebilir olacaktır. Üreme
hayatına başlayabilir ve yavruları üzerinde kendi etkilerini oluşturabilir. Ve ebeveynleri
kendisini

etkilediği

için,

bu

etkilerin

yine

de

hayvanın

yavrularının

gelişimini

etkileyebileceğini hayal edebilirsiniz. Aslında, hayvanın ebeveynlerinin yavrularının
gelişimindeki bu etkileri, nesiller arası etkiler olacaktır. Bu nispeten yeni bir araştırma alanıdır
ve kuşaklar arası etkilerin önemi hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Bir örnek, gebelik
sırasında veya yumurtlamadan önce hayvanın annesinin yiyeceğinden mahrum kalmasıdır.
Bu, hayvanın gelişimini etkilemiş olacaktır. Ve gelişme etkilendiğinden, bu da yavrularının
gelişimini etkileyebilir. Örneğin, eğer hayvanın büyümesi kısıtlanmışsa ve yetişkin olarak
küçük kaldıysa, bu aynı zamanda rahmin büyüklüğünü ve dolayısıyla gelişmekte olan
yavrunun çevresini de etkilemiş olacaktır.

Bölüm 5.1.5 Üreme aşamasından sonraki olaylar
Üreme aşamasından sonra, bazı evcil hayvanların emekli olmasına izin verilir. Ayrıca yaşam
boyunca geçmiş deneyimlerinin yanı sıra kendi çevresel tesirlerden etkilenir. Doğada
hayvanlar genellikle emekli olmaz, ancak o yaşa gelmeden ölür. Çiftlik hayvanları genellikle
üreme döneminin sonundan önce bile iskartaya çıkarılabilmektedir. Yaşamın erken
dönemlerinde çevresel etkilerin yaşamın sonraki dönemlerindeki fenotipi etkileyebileceğini
unutmayın. Bununla birlikte, Tüm erken dönemdeki etkilerin kalıcı bir etkisi yoktur. Bazı
etkiler tersine çevrilebilir veya önemsiz etkiye sahip olacaktır.

Bölüm 5.2 Fenotip modeli
Gördüğümüz gibi, hayvanın yaşam öyküsü boyunca olan her şey, mevcut fenotip üzerinde bir
etkiye sahip olabilir. Örneğin, bir hayvanın boyunu ölçüyorsanız, o zaman bu onun
fenotipidir. Genotip, boyda rol oynayacaktır çünkü genler hayvanların küçük kalacağını
belirlerse istediği kadar yiyebilir ama asla büyümezler: Genetik yapı sınırı belirler. Bununla
birlikte, aynı hayvan düzgün beslenmezse, hastalanırsa veya çok soğuk bir iklimde yaşarsa
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veya annesi hayvana gebeyken hastalanırsa, hayvan bu sınıra bile ulaşmayacak ve büyüme
için en iyi koşullara sahip olan aynı genetik yapıya sahip bir hayvandan daha küçük
kalacaktır. Bu çevresel etkilerin belirlenmesi her zaman kolay değildir çünkü çok erken
başlarlar (oosit ve sperm de aynı zamanda çevresel etkiler yaşarlar), aynı zamanda neyin etkili
olup neyin olmadığı her zaman net değildir.

Tanım
Çevre, hayatın mümkün olan en erken anından başlayarak, hatta gebe kalmadan önce, bile.
Hayvanın performansını etkileyen, hayvanın genetik yapısıyla ilgili olmayan herhangi bir şey
olarak tanımlanabilir.
Genel olarak aşağıdaki temel modeli düşünebilirsiniz:

Tanım
Fenotip = Genotip + Çevre veya

P=G+E

Bu P, G ve E sembolleri fenotip, genotip ve çevreyi tanımlamak için çok yaygın olarak
kullanıldığından hatırlanması önemlidir.

Bölüm 5.3 Monogenik genetik varyasyon
Hayvanlar arasındaki genetik farklılıklar, DNA'larındaki farklılıkların bir sonucudur. Bir
özellik, örneğin sığırlarda boynuzların olması veya olmaması gibi, yalnızca tek bir gen
tarafından belirlenirse, o zaman fenotip, o tek gen için allel kombinasyonuna bağlıdır.
Boynuzlara sahip olmak, yalnızca resesif allel h için homozigotluk durumunda ortaya çıkar.
Boynuzsuz olmak (boynuzsuz) baskın bir özelliktir, bu nedenle hem Hh hem de HH
hayvanlar boynuzsuzdur ve sadece hh sığırlarının boynuzları vardır. Özellikle süt sığırlarında
buzağılar henüz çok gençken boynuzları köreltilir. Bununla birlikte, Holstein-Friesian'da da
bazı hayvanlar, H-allelini taşıdıkları için doğal olarak boynuzsuzdur.
Don renginin bazı görünümleri de iki alleli olan tek bir gen tarafından belirlenir.
Ancak bu, sığırlarda boynuzlu olup olmama örneğinden daha fazla fenotipik varyasyona
neden olabilir. Örneğin kestane donlu at’ta seyreltme faktörü (DD) olmayan atlar kestane
rengindedir (kahverengi kürk ve kahverengi yelesi ve kuyruk). Ancak tek bir seyreltme
alleline (Dd) sahiplerse, bunlar altın renkte (daha açık yeleler ve kuyruk, biraz daha hafif açık
beden) ve çift seyreltme alleli (dd) ile krem'dir (kürkte, yelede ve kuyrukta neredeyse beyaz
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ve ayrıca daha açık renk gözler). Yani bu seyreltme geni 3 farklı fenotipe neden olurken,
boynuzluluk gen sadece 2 fenotip oluşturmuştur.
Monojenik özellikler hiçbir zaman çevreden etkilenmiyor gibi görünebilir, bu nedenle P = G.
Bu her zaman böyle değildir. Çevreden etkilenen bir gen örneği, insanlarda fenilketonüri veya
PKU'ya neden olan gendir. Nadir görülen çekinik kalıtımsal metabolik bozukluktur. Sadece
iki taşıyıcının bir çocuğu varsa, o çocuğun PKU'su olabilir. Hollanda'da 18.000 çocuktan
1'inde bu görülür, ancak yeni doğmuş bebeklerin hepsi topuk tutamından toplanan kandan test
ediliyor.

PKU'lu

kişilerde

Fenilalaninhidroksilaz

enzimi

mevcut

değildir

veya

çalışmamaktadır, bu nedenle fenilalanin amino asidini parçalayamaz. Bu, kanda ve omurilik
sıvısında birikerek sinir hücrelerine zarar verir ve sonunda beyin hasarına neden olur. Tedavi
edilmemiş PKU'lu hastalar genellikle zihinsel olarak davranış sorunları ile özürlüdür ve
sıklıkla cilt hastalıklarından muzdariptir. Tedavi çok basit: çok az protein içeren ve fenilalanin
içerdiği için aspartam alımının olmadığı yaşam boyu bir diyet. Hastalar eksiklikleri önlemek
için amino asit katkı maddeleri alırlar. Bu nedenle, bu monogenik özelliklerin ifadesi, bu
örnekteki çevreden, diyetten etkilenebilir.

Bölüm 5.4 Poligenik genetik varyasyon
Birçok özellik, tek bir gen tarafından belirlenir. Şekil-2, cilt rengini birlikte belirleyen üç
genin bir örneğini göstermektedir. Üç gen ile 64 farklı genotip oluşturabileceğinizi
görebilirsiniz! Ancak bu 64 genotip, 64 değil, epistasis nedeniyle yalnızca 6 farklı fenotiple
sonuçlanır: Genlerin ekspresyonu, allellerin kombinasyonuna bağlıdır ve bu 64 genotip,
yalnızca 6 farklı ekspresyon derecesi ile sonuçlanır. Fenotip başına bu genotiplerin oluşma
sıklığını çizerseniz, bu çan şeklindeki eğriyi elde edersiniz. Ara fenotip en sık görülür ve her
iki uçtaki değerler en az sıklıkta görülür. Bir özelliğin ifadesine ne kadar çok gen katılırsa,
frekans grafiği o kadar düzgün bir çan şeklini andıracaktır. Bu çan şekli, ayrık değerlere sahip
özelliklerin frekans dağılımlarına baktığınızda çok yaygın bir şekildir.
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Şekil-2: Yalnızca üç genin dâhil olduğu bir özellik için elde edilebilecek varyasyon örneği:
64 genotip mümkündür, bu da 6 farklı fenotip ile sonuçlanır
Hayvan ıslahında genel bir varsayım, özelliklerin her biri çok küçük bir etkiye sahip olan
sonsuz sayıda gen tarafından belirlendiği ve böylece çan şeklinin çok düzgün olduğu
yönündedir.

Ayrıca

bu

sonsuz

sayıda

gen

etkisinin

tamamının

katkısı

olduğu

varsayılmaktadır. Bu varsayımın altında yatan model, sonsuz küçük model olarak adlandırılır.
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Tanım
Sonsuz küçük model, tüm özelliklerin sonsuz sayıda küçük etkiye sahip sonsuz sayıda gen
tarafından belirlendiğini varsayar. Bu varsayım, Normal Dağılım ile tanımlanabilecek
düzgün çan şeklinde bir dağılımla sonuçlanır. Bu dağılım, hayvan ıslahı teorisinin dayandığı
bir dizi kuralla birlikte gelir.
Son araştırmalar göstermiştir ki, bir özelliğin ifadesinde yer alan genlerin sayısı elbette sonsuz
olmasa da, küçük etkiye sahip birçok genin dâhil olduğu genel varsayımının çoğu zaman
doğruluğudur. Bu çok kullanışlıdır çünkü bu çan şekli normal dağılım'a uygundur. Normal
dağılım, tahmin yapmayı kolaylaştıran bir dizi istatistiksel kuralla birlikte gelir. Ve hayvan
ıslahında yapmak istediğimiz şey bu: hayvanların genetik potansiyelini tahmin etmek ve
hayvanların belirli bir oranını ebeveyn olarak kullanmaya karar verirsek gelecek neslin nasıl
gelişeceğini tahmin etmektir. Hayvanların sıralanması ile ilgili bölümde daha fazlasını
bulacaksınız

Bölüm 5.5 Varyans bileşenleri
Bir popülasyondaki varyasyon, normal dağılımla ilgili istatistikler kullanılarak ölçülebilir ve
dolayısı ile varyans bileşeni olarak ifade edilir. Sembollerde varyans genellikle
gösterilir. Böylece fenotipik varyans

, genetik varyans

ile

ve çevresel varyans

olarak adlandırılır. P = G + E modelimiz varyans bileşenleri için de geçerlidir:

=
G ve E arasındaki kovaryansın 0 olduğu varsayılır. Başka bir deyişle: genotipin çevreye
bağımlılığı veya tam tersi yoktur. Ortam değişirse genotip değişmez. Varyans bileşenlerini
tahmin ederken genellikle yalnızca tek bir ortam çeşidini dikkate aldığımız için bu varsayım
genellikle doğrulanır. Islah programının değerlendirilmesi ile ilgili bölümde bunun her zaman
böyle olmadığını göreceğiz. Ancak şimdilik, genotip ve çevre arasında karşılıklı bir bağımlılık
olmadığı genel varsayımını takip edeceğiz.
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Tanım
Popülasyondaki varyasyon, varyans bileşeni olarak ifade edilir. Bir varyans bileşeninin
sembolü dir ve harfler, ne tür bir varyans bileşeni olduğunu gösterir P, G ve E
Bu varyans bileşenlerini tahmin etmek için, eğer bir özellik kalıtsalsa, erkek ve kız kardeşlerin
akraba olmayan bireylerden daha fazla benzer performans gösterdikleri anlamına geleceği
gerçeğinden yararlanıyor. Bu nedenle, hayvanlarla ilgili fenotipik bilgileri genetik
yakınlıklarıyla (yani soykütüğü) birleştiriliyor ve o zaman hakkında gerçek bilgimiz olmayan
tek bileşen çevre oluyor. Elbette, barınma ve beslenme gibi çevrenin belirli bileşenlerini
belirleyebiliriz. Ancak, çevrenin etkisi hâlihazırda geniş bir kavram olduğundan, çevrenin tüm
bileşenlerini tanımlayamayız. Ve üç hafta önceki havanın bugünkü performans üzerindeki
potansiyel etkisi gibi, farkında bile olmadığımız bazı bileşenler gibi.
=

'den çıkararak tahmin edebiliriz. Bu, çevresel

etkilerden kaynaklanan varyansı tahmin etmenin çok doğru bir yolu olmadığından, bu varyans
bileşenine çevresel varyans yerine hata varyansı denir.

Tanım
ye hata varyansı denir: Bu, çevresel hata varyans etkilerinin ve aynı zamanda diğer
bazı etkilerin neden olduğu varyansı içerir.

Bölüm 5.6 Genetik modeli basitleştirmek
P = G + E modelimizdeki G, birçok temel bileşene sahip olduğu için oldukça karmaşıktır.
G şu şekilde modellenebilir:
Genotip = Eklemeli etki + Dominant etkisi + Epistatik etki
Veya G = A + D + I
Arka taraftan başlamak gerekirse: epistatik etkiler, birbirleriyle etkileşime giren genlerin
olduğunu gösterir. Örneğin, bir genin ifade edilmesi için başka bir genin ürününe ihtiyaç
duyması ve bunun sonucunda gen yolları denen durum söz konusu olmasıdır. Bir genin
ifadesi bu nedenle başka bir gendeki allel kombinasyonuna bağlıdır. Baskınlık etkileri, genin
ifadesinin o gendeki allel kombinasyonuna bağlı olduğunu gösterir. İki resesif gen, bir resesif
ve bir baskın allelden farklı bir ifade ile sonuçlanacaktır. Eklemeli etkiler, baskınlık ve
epistatik etkiler olmaksızın genin etkisini gösterir. Yani, genin kendisinin veya diğer genlerin
allel kombinasyonlarından bağımsız olarak Geriye kalan, ekleyebileceğiniz etkileridir.
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Tanımlar
Genetik bileşen üç temel etkiden oluşur:
1. Epistatik etki: genler arasındaki etkileşim
2.Dominant etkisi: aynı genin allelleri arasındaki etkileşim
3.Eklemeli: etkileşim etkileri düzeltildikten sonra kalan her şey
Varyans bileşeni terimlerinde, genetik varyans şu şekilde yazılabilir:
Kesin olarak, bu denklem "+ 2covA,D + 2covA,I + 2covD,I " ile genişletilmelidir, ancak bu
eş varyanslar tanım gereği sıfırdır ve bu nedenle denklemin dışında bırakılır.

Bölüm 5.7 Gelecek nesil: aktarma modeli
Baskınlık ve epistatik etkiler allel kombinasyonlarına bağlıdır. Gamet üretiminde bozulurlar
ve yavrularda yeniden şekillenirler, ancak nasıl olacağı tahmin edilemez. Ancak additif
etkiler, allellerin spesifik kombinasyonuna bağlı olmadıklarından tahmin edilebilirdir.
Eklemeli genetik etkileri tahmin edebilmek için, genetik potansiyelin her iki ebeveynden
yavrularına aktarımını tanımlayan başka bir model geliştirmemiz gerekiyor. Bunu açıklamak
için, şekil-3'te bir tavşan ailesi görüyorsunuz. Ebeveynlerin her birinin her bir genin iki farklı
kopyası vardır, ancak yavrularına yalnızca 1 tanesini aktarırlar ve hangisini aktardığını
bilemezsiniz. Yani her gen için ebeveyn başına iki allel vardır ve bu allellerin yavrularda dört
farklı kombinasyonu mümkündür.

Şekil-3: Yavrular genlerinin yarısını ebeveynlerinin her birinden aldığını gösteren tavşan
ailesi. Hangi yarısı bir şans meselesi
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Gerçek şu ki, her hayvan genlerinin yarısını babasından ve yarısını anasından alıyor. Ancak
şekilden de görebileceğiniz gibi, bu formülle yavru performansının ne olacağını tahmin
edemeyeceksiniz çünkü genlerin HANGİ yarısının yavrulara aktarıldığını bilmeniz
gerekecek. Ve bu, Mendel dağılım terimi olarak da adlandırılan bir şans faktörüdür. Öyleyse
bildiğiniz bir kısım: yarısı babadan ve yarısı anadan ve diğer kısım Mendel dağılım terimidir
(MS).

Tanım
Mendel dağılım terimi (MS), genetik materyalin yarısının her ebeveynden yavrularına
dağıtılmasındaki şans faktörünü gösterir.
Unutmayın, ıslahda yarısı yavrulara intikal ettiği için sadece eklemeli genetik etkiyle (A)
ilgileniyoruz. Bu aynı zamanda bir hayvanın gerçek damızlık değeri olarak da adlandırılır.

Tanım
Bir hayvanın gerçek damızlık değeri (A), onun eklemeli genetik bileşenidir, Bunun yarısı
yavru tarafından miras alınır.
Model terimlerle bir yavrunun damızlık değerini şu şekilde yazabilirsiniz:
Ayavru = A baba + A ana + MS
Belirli bir nesildeki tüm damızlık değerlerinin varyans bileşenlerini tahmin ederseniz, bu
eklemeli genetik varyansla aynıdır. Yani A'nın varyansı şu şekilde yazılabilir:

=

=

=

(A) =

(½ Ababa) +

(Ababa) +

(Ababa) +

(½ Aana) +

(Aana) +

(Ababa) +

(MS)

(MS)

(MS)

Sonsuz küçük modelde, seleksiyonun bir nesilden diğerine genetik varyansın boyutu üzerinde
hiçbir etkisi olmadığını varsayıyoruz. Bu nedenle,
varsayıyoruz. Bu,

(MS) 'nin

(Ababa) =

(Aana) =

(A) olduğunu

(A)' ya eşit olması gerektiği anlamına gelir. Bu oldukça

büyük bir bileşendir. Bu, ıslahın kumar olduğunu söylemelerinin nedenini açıklıyor… Neyse
ki ıslahta şans faktörünü azaltacak araçlar var. Hayvanların sıralanması ile ilgili bölümde
bunun hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız.

103

Bölüm 5.8 Kalıtım derecesi
Hayvan ıslahında G'nin değil, yalnızca A'nın öngörüsünden yararlandığımız için, P = G +
E'den modeli P = A + E' ye basitleştirmeliyiz. Bu son E'nin öncekinden daha büyük olduğuna
dikkat edin, çünkü E aynı zamanda D ve I bileşenlerini de içermesinden dolayı tahminini
yapamayız. Şimdi neden hata varyansı dediğimiz daha açık hale geliyor: sadece

ortamının

etkisinden daha fazlasını içeriyor.
Dipnot: Hayvan ıslahçıları, terimleri kullanma biçimlerinde biraz özensiz olma eğilimindedir.
P = G + E hakkında konuşurlarsa, aksi özellikle belirtilmedikçe, P = A + E anlamına gelir.
Ayrıca,

'den bahsediyorlarsa, aksi özellikle belirtilmedikçe,

anlamına gelir.

Eklemeli genetik etki, genetik bileşenin her iki ebeveynden yavrularına geçen kısmıdır. Başka
bir deyişle: eklemeli genetik etki kalıtsaldır. Belirli bir özelliğin ne kadar kalıtsal olduğunu
göstermek için, gözlemlediğiniz varyasyonun (fenotipik varyans) ne kadarının hayvanlar
arasındaki (eklemeli) genetik farklılıklarla (eklemeli genetik varyans) belirlendiğini gösteren
bir parametre olarak tanımlanır. Bu parametre kalıtım derecesi olarak adlandırılır ve h2
sembolü ile gösterilir.

Tanım
Kalıtım derecesi (h2), toplam fenotipik varyasyonun ne kadarının bireyler arasındaki genetik
varyasyona bağlı olduğunu gösterir. Formülde: h2 = A / P
sınırları 0 ile 1 arasındadır!
Fenotipler ve genetik akrabalıklar (soykütüğü) mevcutsa, bir popülasyondaki bir özelliğin
kalıtım derecesini tahmin etmek mümkündür. 0,3 h2 değeri, fenotiplerinizde gözlemlediğiniz
varyasyonun

%

30'unun,

hayvanlar

arasındaki

eklemeli

genetik

farklılıklardan

kaynaklandığını gösterir. TÜM fenotipik farklılıklar genetik farklılıklardan kaynaklanıyorsa,
h2 değeri 1.0 olacaktır. 1.0'den daha büyük olması tanım olarak mümkün değildir. Benzer
şekilde, hayvanlar arasındaki farklar genotiplerine göre belirlenmediği takdirde, h2 = 0.0'dır.
Tanım olarak 0.0'dan küçük olması mümkün değildir.
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Kalıtım derecesini tahminlerine yönelik kısıtlamalar
Tahmini kalıtım derecesi her zaman bir karaktere özgüdür, ancak aynı zamanda belirli bir
ortamdaki belirli bir popülasyona da mahsustur. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi,
çevrenin etkisi elbette çevreye bağlı olacaktır. İkincisi, insan saç rengindeki genetik
çeşitlilikle ilgili örnekte gördüğümüz gibi, bir özelliğin genetik çeşitliliği popülasyonlar
arasında değişebilir.

Tanım
Kalıtım derecesi her zaman belirli bir ortamdaki belirli bir popülasyon için tahmin edilir,
çünkü o belirli popülasyondaki bir özellik için popülasyonun fenotipinin varyansındaki
genetik varyasyonu yansıtır.
Fenotipler birden fazla ortamda ancak aynı popülasyon için kaydedilirse, kalıtım
derecesindeki farklılığın üçüncü bir nedeni olabilir. Göz önünde bulundurulan özelliğe göre
performans için ön koşulların ortamlar arasında farklılık göstermesi çok iyi olabilir. Sonuç
olarak, söz konusu ortamların her birinde farklı genotipler üstün olabilir. Örneğin, küresel
Holstein-Friesian sığır popülasyonunu tek bir popülasyon olarak düşünürseniz, Hollanda'daki
süt üretim seviyelerini Bangladeş'dekilerle karşılaştıracaksınız. Bunun adil olmayabileceğini
anlamak kolaydır. Hollanda'da üst düzey bir üretici olmak, Bangladeş'te gerekenden farklı
nitelikler gerektirir. Dolayısıyla genetik çeşitlilik farklı olacaktır çünkü iyi bir üretici olmak
için kısmen farklı genler gereklidir. Koşullar çok farklı olduğu için çevresel değişim de farklı
olacaktır. Bu nedenle, özel popülasyonunuzda ve belirli bir ortamda seçim altındaki özelliğin
kalıtım derecesini her zaman tahmin etmelisiniz. Bununla birlikte, sizinkine çok benzer bir
ortamda tutulan sizinkine çok benzer bir popülasyon için bir başkası zaten bir kalıtm
derecesini tahmin ettiyse, kalıtım derecesinin de benzer olacağını varsaymak oldukça
güvenlidir.
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Tablo-1. Bazı popülasyonlarda ve türlerde bir dizi özellik için kalıtım derecesi örnekleri.
Hayvan Türleri ve özellik

Kalıtım derecesi

Süt sığırları

Hayvan Türleri ve özellik

Kalıtım derecesi

Yumurtlayan tavuklar

Süt verimi (kg)

0.36

İlk yumurta yaşı

0.51

Vücut kondüsyon puanı

0,22

Yumurta üretimi (yumurta / gün)

0,22

Somatik hücre puanı

0.15

Yumurta ağırlığı

0.60

Atlar

Koyun

Serbest hareket

0,34

Temiz yün ağırlığı

0,47

Sürülebilirlik

0,29

Elyaf çapı

0,45

Osteokondroz

0.23

Günlük kazanç 30-90 gün

0.52

Köpekler

Domuz
Günlük kazanç (g / d)

0.25

Mizaç

0.20

Altlık boyutu

0.15

Kalça displazisi

0.34

Yem dönüşüm oranı

0,35

Altlık boyutu

0,30

Balık (Somon, alabalık)
Sağkalım

0.05

Vücut uzunluğu

0.10

Vücut ağırlığı

0.20

Bölüm 5.9 Kalıtım derecesinin basitçe tahmin edilmesi: ebeveyn-yavru regresyonu
Bir dizi sistematik etki için düzeltilmiş varyans bileşenlerini doğru bir şekilde tahmin etmek
için yöntemler vardır. Bu varyans bileşenleri, kalıtım derecesini hesaplamak için
kullanılabilir. Olası sorun, varyans bileşenlerinin doğru tahminleri için oldukça fazla sayıda
kaydın (gözlem ve soykütüğü olan hayvanlar) gerekmesidir. Yalnızca sınırlı sayıda
gözleminiz varsa veya hayvanlar hakkında iyi bir soy kütüğünüz yoksa kalıtım derecesinin
boyutu hakkında bir izlenim edinmenin "hızlı ve muzur" bir yolu vardır: ebeveyn-yavru
regresyonudur. Ebeveynler genlerinin yarısını yavrulara aktarır. Düşündüğünüz özellik
yalnızca genetik tarafından belirleniyorsa, 1 regresyon katsayısı beklersiniz. Her iki
ebeveynin (orta ebeveyn olarak da adlandırılır) ortalama performansını x ekseninde,
yavruların performansını karşı y ekseninde çizerseniz. Özellik bir dereceye kadar çevreden,
ama aynı zamanda genetikten etkileniyorsa, 1'den küçük ancak 0'dan büyük bir regresyon
katsayısı beklersiniz. Bu regresyon katsayısı, ebeveynlerin ve yavruların ne kadar benzer
olduğunun bir göstergesidir. Onları benzer yapan tek faktörün ortak genetik geçmişleri olduğu
varsayımıdır. Başka bir deyişle: regresyon katsayısı kalıtım derecesini yansıtır. Bazı
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durumlarda, her iki ebeveyn üzerinde değil, yalnızca bir ebeveyn üzerinde gözlemleriniz
olacaktır. Örneğin, sadece erkeklerde veya dişilerde ifade edilen bir özellik durumunda. Bu
durumda, regresyon katsayısı tam kalıtım derecesini değil, sadece yarısını yansıtır.

Şekil-4: Ebeveynlerinin ortalarındakine karşı çizilen yavruların cidagolarının yüksekliği. İkisi
arasındaki regresyon katsayısı, bu popülasyondaki özelliğin (cidago yüksekliği) ne kadar kalıtsal
olduğunu gösterir.

Şekil-4'te, bir dizi Arap atının cidago yüksekliğinin, ebeveynlerinin ortalamasına göre
regresyon katsayısının bir örneğini görüyorsunuz. Tahmini regresyon katsayısı, böylece
kalıtım derecesi 0.64'tür. 0,56'lık tahmini kesişme, ebeveynlerin sistematik olarak yavrulardan
daha büyük olduğunu göstermektedir. Bu, her iki nesil arasındaki çevre değişikliğinin bir
işareti olabilir. Veriler tek bir damızlık çiftliğinde toplanmışsa bu durum söz konusu olabilir.
Bununla birlikte, cidago yüksekliğinin ölçülmesinde bir yanlışlık sorunu da olabilir. Bu
durumda sonuçları açıklamada bunun hiçbir değeri yoktur.
Bunun kalıtım derecesini belirlemenin doğru bir yolu olmadığını akılda tutmak önemlidir.
Örneğin, bazı aileler optimal bir ortamda tutulursa ve diğerleri kötü bir ortamda tutulursa, bu,
sonuçları etkileyecek ve regresyon katsayısı ve dolayısıyla kalıtım derecesi üzerinde artan bir
etkiye sahip olacaktır. Benzer şekilde, ebeveynler yavrularınınkinden çok farklı kalitede
ortamlarda tutulurlarsa, ebeveynler ve yavrulardaki performans arasında daha az ilişki olacak
ve regresyon katsayısı düşük olacaktır. Neyse ki bu sistematik çevresel etkileri hesaba katacak
istatistiksel teknikler var.
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Bölüm 5.10 Kalıtım derecesi ile ilgili yanılgılar
Kalıtım derecesi ilgili bir takım yanlış kanılar var. Aşağıda birkaçını tartışacağız.
Kavram Yanılgısı 1. ” 0.40 kalıtım derecesi, özelliğin % 40'ının genetik tarafından
belirlendiğini gösterir ”
Bu çok yaygın bir yanlış anlamadır ve özellikle tanımın yanlış anlaşılmasından
kaynaklanmaktadır. 0.40'lık bir kalıtım derecesi, bu özellik için tüm fenotipik varyasyonun %
40'ının o özellik için genotiplerdeki varyasyondan kaynaklandığını gösterir. Bu, her hayvanda
özellik ifadesinin % 40'ının genlerden, geri kalanının ise diğer etkilerden kaynaklandığı
tanımından çok farklı bir anlama sahiptir.
Yanlış kanı 2. "Düşük kalıtım derecesi, özelliklerin genler tarafından belirlenmediği
anlamına gelir"
0'dan büyük bir kalıtsallık her zaman genlerin fenotipin ekspresyonu üzerinde bir etkiye sahip
olduğunu gösterir. Kalıtım derecesi, fenotipik varyans ile ilgili genetik varyansın oranıyla
belirlenir. Bu nedenle düşük bir kalıtım derecesi, genetik varyansın düşük olduğunu
gösterebilir. Örneğin, bir eldeki çok parmak sayısı genetik olarak belirlenir, ancak çoğu
insanın her elinde beş parmağı olduğu için genetik varyans çok düşüktür.
Yanlış kanı 3. "Düşük kalıtım derecesi, genetik farklılıkların küçük olduğu anlamına
gelir"
Düşük bir kalıtım derecesi otomatik olarak genetik varyansın küçük olduğunu göstermez.
Ayrıca, hata varyansının büyük olduğu anlamına da gelebilir. Bu, çevrenin büyük etkisinden
kaynaklanabileceği gibi hatalı fenotip kaydından da kaynaklanabilir. Örneğin: belirli bir
enfeksiyona karşı direnç, o enfeksiyona karşı koyma konusundaki genetik potansiyele bağlı
olacaktır. Sorun, bu potansiyelin nasıl ölçüleceğidir. Örneğin tarlaya gidip bir koyunda
nematod bulaşıp bulaşmadığını bir kez ölçerseniz, o zaman enfekte olanları bulacaksınız.
Ancak diğer koyunlarda, henüz enfekte olmamış, hâlihazırda iyileşmiş veya nematod
enfeksiyonlarına dirençli olanları ayırt edemezsiniz. Başka bir deyişle: gözlemlerinizde çok
fazla yanlışlık var. Her hayvana doğru fenotipi atayamayacağınız için, bu nispeten büyük bir
hata varyansına ve dolayısıyla düşük bir kalıtım derecesine neden olacaktır. Nematod
enfeksiyonunun kaydını iyileştirirseniz, örneğin tarlaya daha sık girerek ve / veya ölçüm
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metodolojisini iyileştirirseniz, koyunların nematod enfeksiyonuna dayanma potansiyelinin
daha doğru bir kaydını elde edersiniz ve böylece bu özellik için daha doğru bir genetik ve
çevresel varyans tahmin elde edersiniz. Çok fazla genetik varyasyon yoksa kalıtım derecesi
hâlâ düşük kalabilir, ancak en azından artık yanlış fenotiplerden kaynaklanmamaktadır.
Yanlış kanı 4. "Kalıtım derecesi sabit bir değerdir"
Kalıtım derecesi, belirli bir popülasyondaki fenotipik varyanstaki genetik varyans bileşeninin
göreceli ağırlığını yansıtır ve belirli bir zamanda alınan gözlemlere dayanır. Kalıtım
derecesinin boyutu, bir popülasyondaki genetik varyansa, aynı zamanda çevrenin etkisine ve
gözlemlerin doğruluğuna da bağlıdır (bkz. Yanlış kanı 3). Bir popülasyondaki genetik
varyans, başka bir popülasyondakinden (bir şekilde) farklı olabilir. Özellikle de diğer
popülasyon farklı bir ırktan ise. Ama aynı zamanda bir popülasyon içinde kalıtım derecesi
zamanla değişebilir. Örneğin, yeni fenotipik gözlemler seti daha doğru bir kayıt yöntemi
kullanılarak toplandıysa veya son kayıttan bu yana barınak sistemi değiştiyse, buna bağlı
olarak çevrenin etkisi değişmişse. Bu nedenle, kalıtım derecesi düzenli olarak yeniden tahmin
etmek akıllıca olacaktır.
Özetlemek gerekirse: Kalıtım derecesi, belirli bir ortamdaki belirli bir popülasyon için,
fenotipik varyansın hangi oranının eklemeli genetik varyans tarafından belirlendiğini gösterir.
Spesifik popülasyon, eklemeli genetik varyansı belirler; spesifik ortam, fenotipin
kaydedilmesinin doğruluğu gibi çevresel varyansın boyutunu etkiler ve böylece hayvanlar
arasındaki farklılıklar ortaya çıkar.

Bölüm 5.11 Genetik olmayan etkiler: ortak ortamdan kaynaklanan varyans
Genel olarak bir hayvanın yaşamı boyunca yaşadığı ortamın detaylı olarak izlenmesi çok
zordur. Ancak, hayvanın gelişimi sırasında başkalarıyla paylaştığı ve hepsini benzer şekilde
etkilemiş olabilecek unsurlar vardır. Bu etkinin boyutu tahmin edilebilir çünkü aynı ortak
ortamı paylaşan bireyleri, ortak başka bir ortama sahip olan diğerleriyle karşılaştırabiliriz.
Ortak bir çevreye örnek, aynı batındaki hayvanlar tarafından paylaşılan annedir (domuzları,
köpekleri, koyunları, tavşanları, fareleri vb. düşünün). Bu hayvanlar aynı intrauterin ortamı,
aynı süt bileşimini, yaklaşık olarak aynı seviyelerde süt üretimini ve anne bakımını
paylaştılar. Bu paylaşılan erken ortam, bu hayvanları da benzer şekilde şekillendirmiş
olacaktır. Ancak aynı batında doğmamış hayvanlar da ortak bir ortama sahip olabilir. Örneğin,
aynı kuluçka makinesinde (veya aynı tavuğun altında) aynı anda yumurtadan çıkan civcivler,
genel olarak ilk kapalı barınaklarını (kafes veya ağıl) paylaşan genç hayvanlar. Dış mekân
barınması çok daha değişkendir ve bu nedenle çevreyi paylaşan herkes üzerinde çok daha az
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benzer etkiye sahiptir. Elbette, hayvanların yetişkin yaşamında da ortak bir ortam olabilir.
Ancak, hayvan ıslahında artık buna "ortak çevre" demiyoruz. Ortak bir çevre, bir hayvanın
gelişimi sırasındaki çevreye atıfta bulunur ve geri dönüşü olmayan sonuçları vardır. Ortak
ortam bol olsaydı, o ortamı paylaşan hayvanların gelişimi potansiyeline göre olacaktı.
Bununla birlikte, hayvanlar kısıtlı bir ortamda gelişirse, gelişimleri potansiyellerine göre
olmayacak ve bu yetersiz gelişimin sonuçları geri döndürülemez. Bununla birlikte, yetişkin
yaşamı boyunca kısıtlı bir ortam, çoğunlukla geri döndürülebilir sonuçlara sahiptir.

Tanım
Müşterek bir çevre, bir hayvanın gelişimi sırasında başkalarıyla paylaşılan ve bu nedenle,
ortak bir ortamı paylaşan tüm hayvanların gelişiminde aynı etkiye sahip olması beklenen bir
ortamdır. Bir ortamın kalitesi gelişim sırasında yaşanırsa, geri döndürülemez sonuçlara sahip
olabilir.

Bölüm 5.11.1 Ortak ortamın önemi
Ortak çevresel varyansla neden ilgileniyorsunuz? En önemli neden, ortak çevrenin boyutunun,
gözlemlenen fenotiplerdeki varyasyon üzerindeki etkisine dair fikir vermesidir. Fenotipin
kaydedildiği anda bu ortak ortamın paylaşılmasına gerek yoktur. Örneğin, dişi hayvanlarda
olgunlaşma yaşı (ilk östrus döngüsü) ortak ortamdan (örneğin paylaşılan batın) aylar hatta
yıllar önce etkilenebilir. Ortak ortam iyi kalitede olsaydı, bu olgunlaşmada daha erken bir
yaşla sonuçlanabilir.
Bu ortak çevresel deneyimlerin var olduğunu bilmenin yararı, bu deneyimlerin etkilerindeki
çeşitliliği ölçebilmenin kalıtım derecesinin daha doğru bir şekilde tahmin edilmesine izin
vermesidir. Bunun nedeni, yakın akraba hayvanlar aynı ortak ortamı deneyimledikleri için
ortak çevrenin etkisini genetik bileşenden ayırmanın zor olmasıdır. Varyans bileşenlerini
tahmin ederken ortak ortamı hesaba katmak, genetik varyansın, ilgili hayvanların ortak olarak
sahip olduğu gerçek çevresel etkilerden 'temizlenmesine' yardımcı olur. Ayrıca, erken
çevrenin fenotip üzerindeki etkisinin boyutu hakkında fikir verir.
Ortak çevresel etkiyi hesaba katan fenotipik varyans şu şekilde yazılabilir:
P= G+

C+ E

Ortak çevresel varyansın toplam fenotipik varyansa göre oranını temsil eden ortak bir çevresel
faktör tanımlayabiliriz. Bu, C sembolü ile gösterilir.
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Bölüm 5.11.2 Ortak çevresel etkilere örnekler
Tablo-2'de, iki farklı ırk dişi domuzda bir dizi özellik üzerindeki ortak çevresel etkilere bir
örnek görüyorsunuz. Bu ortak çevresel etki, sütten kesilinceye kadar aynı batındaki
yavrularda büyütülmenin etkisini temsil eder. Hayvanların bacak skoru üzerinde en büyük
etkinin olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen bunun, kemiklerin büyümesini ve gelişmesini
etkilemiş olan dişi domuzun süt bileşimi ile bir ilgisi olabilir. Ancak bu bir spekülasyon olur.
Tablonun gösterdiği şey, özelliklerin kalıtım derecesini tahmin ederken bu ortak ortamı
hesaba katmanın veya almamanın etkisinin boyutudur. Daha önce açıklandığı gibi, bunun
nedeni aynı batındaki yavruların ortak paylaştıkları çevresel etkisidir. Ama aynı zamanda,
aynı batındaki yavruların paylaşdıkları çevresel etkisini, batındaki hayvanların birbiriyle
ilişkili olduğu gerçeğinden ayırmanın zor olmasından da kaynaklanıyor. Bu, eklemeli genetik
ve ortak çevresel etkiler nedeniyle varyansların doğru tahminlerini yapmayı zorlaştırır.
Tablo-2. İki farklı domuz ırkı için ortak çevresel etkiyi ( ) dikkate alarak bulunan kalıtım
derecesi (h2) ve dikkate almadan bulunan kalıtım derecesi (h2*) örnekleri.
h2

h2*

Bacak puanı

0.06

0.04

0.10

3. pariteye kadar sağkalım

0.07

0.05

0.05

5. pariteye kadar sağkalım

0.07

0.05

0.05

Üretken ömür uzunluğu

0.09

0.07

0.05

Günlük ağırlık kazancı (g/d)

0.09

0.06

0.11

Batındaki yavru sayısı

0.06

0.05

0.05

3. pariteye kadar sağkalım

0.07

0.05

0.05

Vücut ağırlığı

0.08

0.06

0.06

Yerli ırk

Büyük beyaz

Bölüm 5.11.3 Ortak çevresel etkinin özel durumu: ana etkisi
Ana etkisi, ortak çevrenin özel bir durumu olabilir. Ana tarafından oluşturulan ortamın
etkisidir. Zaten doğumdan önce başlar ve ana, yavrularının gelişimi üzerinde bir etkiye sahip
olduğu sürece devam eder. Bir batında olduğu gibi aynı anda birden fazla yavru olması
durumunda, ana etkisi ortak çevresel etkinin önemli bir parçası olabilir. Ancak tekil olarak
doğan hayvanların gelişimi de analarından etkilenir. Ananın birden fazla yavrusu varsa, ancak
aynı anda değil, tüm yavrular tarafından paylaşılan belirli ana ortamının etkisini tahmin etmek
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mümkündür. Örneğin, belirli bir ana bakımı tipi ile sonuçlanan uterusun boyutu veya ananın
mizacı.

Karmaşık bir faktör olan, anasal etki çevresel etkinin bir bileşeni olduğu kadar genetiğin de
bir bileşeni olmasıdır! Gelişmekte olan yavrular için hangi rahim ortamını oluşturabileceği
annenin genetiğine bağlı olacaktır. Ve ayrıca doğum kanalının ne kadar geniş olduğu veya ne
kadar ve hangi kalitede süt üretebileceğidir de. Yani anne etkisi aslında yavru için çevresel bir
etkidir, ancak annenin genetiğine bağlıdır.

Tanım
Ana etkisi, ananın oluşturduğu çevrenin yavrunun gelişimi üzerindeki etkisi olarak
tanımlanmaktadır. Ana etkisi kısmen ananın genetiği tarafından belirlenir.
Bu ana etkisinin bir dizi hayvan türünde ıslah hedefinin bir parçası olduğuna dikkat edin.
Sonuçta, iyi annelik yeteneklerine sahip olmak, ıslah programının önemli bir bileşeni olabilir.
Anne etkileri, örneğin süt sığırlarında (doğum kolaylığı), etçi sığır ve koyunda (doğum
kolaylığı, annelik yeteneği), domuz ve tavşanlarda (anneler, yavru sayısı ve kalitesi açısından
çok önemli bir bileşendir) ıslah hedeflerine dâhildir.

Bölüm 5.11.4 Özel bir ortak çevresel etki: (dolaylı) sosyal genetik etki
Genetiğin fenotip üzerindeki etkisi sandığınızdan çok daha karmaşıktır. Şimdiye kadar sadece
bir bireyin genetik potansiyeli hakkında konuştuk. Anne etkisiyle, gelişmeyi belirleyen sadece
bir hayvanın genetik potansiyelinin değil, annenin genetik bileşeninin de rol oynadığı ortaya
çıktı. Ancak, düşünürseniz, gelişiminizi etkileyen sadece anneniz değildir. Aynı zamanda,
örneğin, erkek ve kız kardeşleriniz ve okulunuzdaki çocuklar, bazıları arkadaşınızdı ve
bazıları size zorbalık yapmış olabilir. Başka bir deyişle, çevrenizdeki birçok insanın bugün
kim olduğunuz üzerinde etkisi oldu. Bu etkinin bir kısmı, diğer insanların kendilerinin
deneyimlediklerinden kaynaklanıyordu. Ama bunun bir kısmı da bu insanların genetiğinden
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kaynaklanıyordu. Bu dolaylı etkiyi neden sosyal genetik etki olarak adlandırdığımız şimdi
açık olarak anlaşılmalı.
Bir hayvanın fenotipi diğerlerinden etkilenir. Diğerleri de analarının etkisinde olduğu gibi
hayvanın çevresinin bir unsurudur. Ve bu çevresindeki hayvanların da bir genetiği var. Başka
bir deyişle: Her hayvanın fenotipi, doğrudan bir genetik etkiden (kendi genlerinden) ve kendi
çevresinden, aynı zamanda dolaylı olarak hayvanın çevresindeki hayvanların fenotipik
etkilerinden de etkilenir. Tıpkı anne etkisi gibi, sosyal fenotipin de genetik ve çevresel bir
bileşeni vardır. Bu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil domuz 1 üzerinde doğrudan ve sosyal etkileri olan 4 domuzlu bir barınağın ana hatlarını
gösteriyor. Domuz 1, kendi genetiği ve kendi çevresi nedeniyle bir fenotipe (PD) sahiptir,
ancak aynı zamanda domuz 1 sosyal fenotiplerinden (PS) de bu kafes arkadaşları olan domuz
2, 3 ve 4 ten de etkilenir. Bu kafes arkadaşlarının sessiz ve arkadaş canlısı olması halinde,
kafes arkadaşlarının domuz 1'i etrafta zorbalık etmesinden veya ona ulaşmasını
engellemesinden çok daha iyi performans göstereceğini hayal edebilirsiniz. Hayvanların bir
ağıldaki domuzlar gibi sosyal yapılarda tutulduğu her seferinde sosyal etkiler rol oynayabilir,
aynı zamanda kafeste tavuklar, sürüdeki atlar veya inekler, sürüdeki koyunlar vb.

Tanım
Dolaylı veya sosyal etki, başkalarının fenotiplerinin bir hayvanın performansı üzerindeki
etkisini belirler. Tıpkı anne etkisinde olduğu gibi sosyal etkiler, diğer hayvanların genetik ve
ortam kombinasyonlarından oluşan fenotiplerdir.
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Bölüm 5.12 Genetik modellerin ana hatları
1. Fenotip, genotip ve çevre tarafından belirlenir.
2. Çevre, gebe kalmadan başlayıp fenotip kaydı anına kadar olan sürede meydana gelen
herhangi bir etkiden oluşur.
3. Islahta, sadece eklemeli genetik etkiyle ilgileniyoruz çünkü bunlar yavrulara aktarılıyor.
4. Fenotipteki varyasyon fenotipik varyans olarak ifade edilebilir.
5. Fenotipik varyans, eklemeli genetik varyans ve hata varyansından oluşur.
6. Hata varyansı, çevresel etkilerden kaynaklanan varyanstan oluşur, ancak aynı zamanda
baskınlık ve epistatik etkiler, fenotipik ölçümlerdeki hatalar vb. içeren bir çöp kutusudur.
7. Yavruların damızlık değeri, babanın ve ananın damızlık değerinin yarısından oluşur.
8. Mendel dağılım terimi, yavrudaki eklemeli genetik bileşeninin tahmin edilemeyen kısmını
gösterir: babanın hangi yarısı yavruya aktarıldı ve ananın hangi yarısı aktarıldı?
9. Kalıtım derecesi, fenotipik varyansın ne kadarının popülasyondaki eklemeli genetik
varyansa bağlı olduğunu gösterir ve h2 ile gösterilir.
10. Ortak çevresel varyans, hayvanların gelişimleri (bir kısmı) sırasında ortak bir ortamı
paylaşmalarından kaynaklanan varyanstır. Örneğin, aynı batında veya ağılda büyütüldüler.
Ortak ortama bağlı fenotipik varyansın oranı

ile gösterilir.

11. Ana etkisi, ananın oluşturduğu çevrenin yavrunun gelişimi üzerindeki etkisidir. Bu ana
etkisinin bir kısmı ana genetiğinden kaynaklanıyor olabilir.
12. Dolaylı bir genetik veya sosyal genetik etki, başkalarının bir bireyin performansı
üzerindeki etkisidir.
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BÖLÜM 6: GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE AKRABALI YETİŞTİRME
Bir ıslah hedefinin belirlenmesi, bireylerin fenotiplerinin kaydedilmesi ve soykütüğü, bir ıslah
programı oluşturmanın önemli yönleridir. Bilgi toplama ile ilgili bölümde belirtildiği gibi,
damızlık değerlerinin tahmin edilmesi için doğru pedigri kaydı gereklidir. Soykütüğü kaydı,
hayvanlar arasındaki genetik akrabalığı izlemek için de kullanılabilir. Hayvanlar arasındaki
akrabalığı bilmek, bir popülasyondaki genetik çeşitliliği yönetmek için çok faydalıdır.
Genetik çeşitlilik, bir popülasyondaki hayvanlar arasındaki genetik farklılıkların bir
ölçüsüdür. Gelecekte ıslah programının uygulanabilir kalmasını sağlamak için genetik
çeşitliliğin izlenmesi ve sürdürülmesi esastır. Genetik çeşitlilik, ıslah için üstün hayvanların
seçilmesine izin verir. Genetik çeşitlilik yoksa yani tüm hayvanlar genetik olarak aynı
olacaksa, seleksiyonla sonraki nesilde bir iyileşme sağlanamayacaktır. Bu durumda bir ıslah
programı oluşturmanın faydası olmaz. Genetik çeşitliliğin aynı zamanda akrabalı yetiştirme
ile aşikâr bir bağlantısı vardır. Akrabalı yetiştirme, akraba bireylerin birleştirmesinden
kaynaklanır ve sağlık ve üreme üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Bu bölümde hâlâ bilgi topluyoruz (3. adım) ve genetik çeşitlilikte akrabalığın rolünü daha
ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bu bölüm iki kısma ayrılacaktır: birincisi teoriye giriş ve
ikincisi genetik çeşitliliğin değerlendirilmesi ve seçim ve birleştirme ile ilgili karar verme için
kullanılabilecek bir araç kutusu. Araçların bazı uygulamaları daha sonraki bölümlere konu
olacaktır. Genetik çeşitlilik teorisini tanıtmak için yukarıdan aşağıya bir değerlendirme
yapacağız: önce popülasyonlar arasındaki genetik çeşitliliği göz önünde bulundurup, sonra
popülasyon içine girilecek ve son olarak bireyler arasındaki genetik çeşitliliğe bakılacak.
Daha sonra genetik çeşitliliği etkileyen farklı mekanizmalara bakacağız ve bunların hayvan
ıslahındaki rolünü tartışacağız. Akrabalı yetiştirmeye ve sonuçlarına bakacağız. Bölümün
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ikinci kısmındaki araç kutusu, soykütüğüne dayalı olarak hayvanlar arasındaki genetik
akrabalığı belirlemeye, bir hayvanın akrabalı yetiştirme katsayısını belirlemeye ve popülasyon
düzeyinde akrabalı birleştirme düzeyini ve oranını dikkate almaya (etkiler) yönelik araçlar
içerecektir. Sonraki bölümlerde, bu araçların ıslah programındaki birçok adımla ilgili
olduğunu göreceksiniz.

Bölüm 6.1: Genetik çeşitlilik nedir?
Çeşitlilik, varyasyonun başka bir kelimesidir: göz önünde bulundurduğunuz her şey
arasındaki farklılıkların varlığıdır. Genetikle ilgili olarak, popülasyonlar arasındaki en bariz
fark genetik çeşitliliktir. Örneğin farklı ırklar, genetik olarak belirlenmiş belirli özelliklere
sahiptir. Boyut, renk farklılıkları ve aynı zamanda süt sığırlarına karşı etçi sığır veya koruma
ile avlanma köpekleri gibi amaçlardaki farklılıkları düşünün. Genetik çeşitlilik bir popülasyon
içinde de mevcuttur ve o popülasyondaki hayvanlar arasındaki genetik farklılıklarla ilgilidir.
Bir popülasyonda genetik varyasyon olmaması mümkündür, ancak bu çok nadir bir durumdur.
Bu, tamamen kendi içinde akrabalı yetiştirilmiş popülasyonlarda meydana gelir: hayvanlar
genetik olarak birbirleriyle tamamen özdeştir. Ancak söylendiği gibi bu, özellikle bu amaçla
oluşturulan laboratuvar hayvanlarının genetik hatlarında ortaya çıkabilecek çok nadir bir
durumdur. Bu popülasyonların amacı, genetik olarak mümkün olduğunca eşit hayvanlar
oluşturmaktır, böylece genetik farklılıklar, yeni ilaçların test edilmesinde bir varyasyon
nedeni olmaz. Genetik olarak eşit hayvanlara sahip olma açısından bir klon popülasyonu daha
da iyi olacaktır.

Tanım
Klon (hayvan), genetik olarak bir başkasıyla aynı olan veya genetik olarak birbiriyle aynı
olan bir grup bireydir.
Böyle bir popülasyonun hiçbir genetik varyasyonu olmayacaktır. Bununla birlikte,
Hollanda'da klon kullanımı yasaktır.

Tanım
Genetik çeşitlilik, türler içindeki hayvanlar arasında hem popülasyonlar arasında hem de
popülasyonlar içinde genetik farklılıkların varlığını temsil eder.
Bir popülasyonda bulunan allellerin sayısı, genetik çeşitliliğin bir ölçüsüdür. Ne kadar çok
allel mevcutsa, genetik çeşitlilik o kadar büyüktür. Bu allellerin popülasyonda görülme sıklığı
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da genetik çeşitliliğin boyutu üzerinde bir etkiye sahiptir. Allel frekansları ne kadar eşitse,
çeşitlilik o kadar büyüktür. Bu ilke, iki alleli olan bir gen için Şekil-1'de gösterilmektedir.

Şekil-1: İki allelin (mavi, düz çizgi ve bordo eğri çizgi) frekansları arasındaki ilişki ve
popülasyondaki heterozigotluğun sonucu. Maksimum heterozigotluk P = q = 0,5’te.

q-allelinin frekansı 1 ise, p-allelin frekansı 0'dır ve bunun tersi de geçerlidir. Bir allelin
yüksek frekansı her zaman diğer allelin düşük frekansı ile denk gelir. 2pq olarak hesaplanan
heterozigotların frekansı her iki frekansa da bağlıdır. Maksimum allel frekansı, diğer frekans
göz önüne alındığında, her iki allelin mümkün olduğu kadar yüksek bir frekansa sahip olması
durumunda elde edilir ve bu, her iki allelin eşit frekansta olduğu zamandır. Daha fazla alleli
olan genler için ilke aynıdır: eşit allel frekanslarında maksimum heterozigotluk vardır.
Genetik çeşitlilik, çok sayıda allelin varlığına ve aynı zamanda popülasyondaki bu allellerin
sıklığına da bağlıdır. Bir hayvanın içindeki genetik çeşitliliği, bir hayvanın belirli bir gen veya
genomun

parçaları

için

homozigot

mu

yoksa

heterozigot

mu

olduğu

şeklinde

tanımlayabilirsiniz.

Bölüm 6.2: Genetik çeşitliliği etkileyen güçler
Genetik çeşitliliği etkileyen bir dizi güç vardır. Bazıları bizden etkilenebilir, bazıları tesadüfen
meydana gelir. Popülasyon düzeyinde, genetik çeşitliliği artıran ve onu azaltan kuvvetler
vardır. Mutasyonlar, yeni alleller oluşturan olaylardır. Gamet hücrelerinde meydana
geldiğinde, genetik çeşitlilik üzerinde artan bir etkiye sahiptir. Ayrıca göçün artan bir etkisi
olabilir, (popülasyona yeni hayvanların girmesi). Göç (popülasyonun dışına çıkan hayvanlar),
özellikle popülasyon boyutu küçük olduğunda, genellikle genetik çeşitlilik üzerinde azalan bir
etkiye sahiptir. Ayrıca seleksiyonun genetik çeşitliliği azaltan bir etkisi vardır: başkalarının
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pahasına sadece belirli bir genetik yapıya sahip hayvanların üremesine izin verilir. Bu, allel
frekansları üzerinde eşit frekanslardan uzaklaşma yönünde bir etkiye sahip olacaktır. Genetik
çeşitlilik üzerinde azalan bir etkiye sahip son bir güç, tesadüfün gücüdür (genetik
sürüklenme) ve bunun akrabalı yetiştirme ile ilişkisi vardır. Genetik sürüklenme, seleksiyon
kararlarımızdan doğrudan etkilenemez. Genetik sürüklenme hakkında daha fazla açıklama bir
sonraki paragrafta yer almaktadır.
Genetik çeşitliliği etkileyen kuvvetler

Genetik çeşitlilikteki değişimin yönü

Genetik Sürüklenme ve akrabalı yetiştirme

-

Seçim

-

Göç
Mutasyon

- veya +
+

Bölüm 6.2.1: Genetik çeşitliliğin kaybı: genetik sürüklenme
Tesadüfen popülasyondan alleller kaybedilebilir. Allel kaybının bir nedeni, seçim kararlarına
bakılmaksızın tüm hayvanların çiftleşip yavru üretememesi olabilir. Çünkü ıslah için
seçtiğimiz hayvanların hepsi yavru üretmeyi başaramayabilir. Bazıları beklenmedik bir
şekilde ölebilir veya bazıları hiç çiftleşmez (örneğin, köpek ve atlarda üstün hayvan sahipleri
her zaman hayvanlarını çiftleştirmek istemediği için). Bunlar seçilmiş adayları olmasına
rağmen yavru üretmemesinin sonucu, yavru neslindeki allel frekanslarını etkiler ve düşük
frekansta mevcut olan alleller kaybolabilir.
Genetik sürüklenme üzerinde Mendel dağılımın etkisi
Tesadüf allel kaybının bir başka nedenidir ve Mendel dağılması ile açık bir ilişkiye sahiptir.
Hayvanların damızlık için seçilip çiftleştirilmesine ve yavru üretmelerine rağmen, yavrulara
hangi allellerin aktarıldığı hâlâ belirsizdir ve birden fazla yavru olması durumunda: ne oranda
aktarılır. Özellikle daha küçük popülasyonlarda allel frekansları bu tür genetik sürüklenmeye
duyarlıdır. Tamamen tesadüfe bağlı olarak allel frekansları nesilden nesile değişir.
Popülasyon ne kadar küçükse, genetik sürüklenme nedeniyle allel frekanslarındaki
dalgalanma o kadar büyük olur. Tüm hayvanlar üremeye katılsa bile, düşük frekanslı alleller,
sadece tesadüfen yavrulara geçmedikleri için yok olma riski taşır. Garip bir şekilde, bu aynı
zamanda pozitif bir etkiye sahip olan ve seçim altında olan allelleri de içerebilir! Özellikle bu
alleller, heterozigot hayvanlarda tercih edilen fenotipi ifade edecek şekilde baskın bir etkiye
sahipse. Düşük frekanslarda, istenen alleli taşıyan çoğu hayvan heterozigot olacaktır.
Tamamen şans eseri, istenmeyen alleli yavrularına geçirebilirler. Tuhaf geliyor ama gerçekten
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oluyor! Genetik sürüklenmenin etkileri, seleksiyondan daha büyük allel frekansları üzerinde
etkilere sahip olabilir. Genetik sürüklenmenin etkisi, özellikle hayvanların genotiplerinin allel
frekansları üzerinde bir etkiye sahip olduğu küçük popülasyonlarda önemlidir, ancak her
büyüklükteki popülasyonda rol oynar.
Genetik sürüklenme örneği
Şekil-2 genetik sürüklenmenin nasıl işleyebileceğine dair bir örnektir. Küçük bir ördek
popülasyonunda herhangi bir yönlü seçim olmaksızın bir allelin nasıl kaybedilebileceğini
gösteriyor. Tamamen tesadüfe bağlı olarak tüm hayvanlar üremeyi başaramıyor ve aynı
zamanda tamamen tesadüfen, kırmızı allelin taşıyıcıları onu her zaman yavrularına
aktaramıyor. Dört nesil içinde kırmızı allel popülasyondan kayboluyor. Elbette bu bir
örnektir. Mavi allel de kaybolmuş olabilir veya frekanslar biraz dalgalanmış olabilir. Allel
frekanslarının değişmesi ve homozigotluğun tamamen tesadüfen artabileceği ilkesi çok
gerçekçidir ve buna genetik sürüklenme denir.

Şekil-2: Bir ördek popülasyonunun dört neslindeki (sütun) genetik sürüklenme örneği. 1.
nesilde kırmızı ve mavi alleller eşit frekanslara sahiptir. Ördek 1 ve 5 üremiyor (örneğin daha
önce ölmüş olabilirler veya bir eş bulamamış olabilirler). Ördek 2 en çok yavruya sahip.
Ördek 2 sadece mavi alleli yavrularına aktarıyor, ördekler 3 ve 4 her iki rengi de aktarıyor ve
ördek 6 yalnızca kırmızı alleli aktarıyor. Bununla birlikte, heterozigot ördeklerden sadece 4.
ördek kırmızı alleli ve sadece bir kez aktarıyor. 2. nesilde, mavi allelin frekansı 8/12 = 2 / 3'e
yükseliyor. Yine tüm ördekler üremeyi başaramıyor ve 3. nesilde kırmızı allelin frekansı 2/12
= 1 / 6'ya düşüyor. Kırmızı allel tesadüfen nesil 4'e geçmiyor. Popülasyon homozigot maviye
dönüşüyor.
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Genetik sürüklenmenin sonuçları
Genetik kayma, allel frekanslarında değişikliklere neden olarak, bir frekansta diğerinin
pahasına artışa neden olur. Bu nedenle, özellikle en sık görülen allel için hayvanların
homozigot olma olasılığı daha yüksektir. Dolayısıyla popülasyon düzeyinde genetik
çeşitlilikte bir kayıp, bireysel düzeyde genetik çeşitlilik için sonuçlar doğurur. Hayvanlar
birbirine daha çok benziyor. Pedigride yakından akraba olmasalar da, genetik olarak daha
yakından akraba hale gelirler. Genetik sürüklenme böylece hayvanlar arasındaki akrabalığı
artırır ve bir popülasyondaki allellerin sabitlenmesine yol açar.
Böylece:
1. Tesadüfen allel frekansındaki değişime genetik sürüklenme denir.

2. Tesadüf, allelin yavrulara geçtiği Mendel dağılımındaki ve hayvanların hayatta kalma ve
üreme başarısındaki varyasyonla ilgilidir.
3. Gelecek nesilde allel frekansları üzerindeki genetik sürüklenmenin sonuçları, özellikle
daha küçük popülasyonlarda önemli olabilir.
4. Genetik sürüklenme hayvanlar arasındaki akrabalığı artırır.

Bölüm 6.2.2: Genetik çeşitliliğin kaybı: seleksiyon
Seleksiyon, bazı allelleri diğerlerine tercih eder. Hayvan ıslahının amacı budur! Açıkçası,
bunun gelecek nesildeki allel frekansları için sonuçları vardır. Genetik sürüklenmeden farklı
olarak, seçim allel frekanslarındaki değişim üzerinde sistematik ve yönlendirici bir güce
sahiptir. Olumlu allel sıklığı, daha az elverişli allel aleyhine artar. Sonuç olarak, uygun allel
için daha fazla hayvan homozigot hale gelir ve genetik çeşitlilik azalır.
Bu kuralın istisnası, heterozigot hayvanların tercih edildiği özelliklerdir. Bu durumda
seleksiyon, genetik çeşitlilik üzerinde artan bir etkiye sahiptir. Buna, örnek, insanlarda orak
hücre anemisi durumudur. Orak hücreli anemi, kırmızı kan hücrelerinin orak bir şekil aldığı
ve esnekliğini yitirdiği ve yaşamı tehdit eden çeşitli komplikasyonlara neden olduğu kalıtsal
bir hastalıktır. Hastalığa hemoglobin genindeki bir mutasyon neden olur. Homozigot insanlar
genellikle oldukça erken yaşlarda komplikasyonlardan ölürler. Sahra altı bölgesinde, orak
hücre anemisine neden olan allel sıklığı diğer yerlere göre daha yüksektir. Bunun önemli
nedeni, bu gen için heterozigot olan kişilerin sıtma enfeksiyonlarından daha az etkilenmesidir.
Sıtma, dünyanın o bölgesinde önemli bir ölüm nedenidir ve tek bir allel taşımak, bu sıtma
hastalığına dayanıklılık için açık bir seçici avantaja sahiptir. Heterozigotun tercih edildiği bir
başka örnek de Witrik cinsi Hollanda sığırlardır. Özel tip renkli işaret türü, yalnızca ilgili gen
için heterozigot olduklarında ortaya çıkar (bkz. Şekil-3).
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Şekil-3: Homozigot Witrik buzağıyla birlikte heterozigot bir Witrik inek
Doğal seçim
Doğal seleksiyon yalnızca doğal popülasyonlarda meydana gelmez. Bizim tarafımızdan
kararlaştırılmayan seçim güçlerini temsil eder. Doğal seleksiyon, hayatta kalma ve üreme
başarısına katkıda bulunan alleller üzerinde hareket eder, buna sağlık da denir. Örneğin,
yetişkin yaşa kadar hayatta kalma potansiyeli azalmış hayvanlar, çok zinde ve sağlıklı olan ve
geç yaşlara kadar hayatta kalacak olan hayvanlardan daha düşük bir zindeliğe (doğal seçici
avantaj) sahiptir. Ayrıca, üreme kapasitesi azalmış hayvanlar, çok doğurgan hayvanlara
kıyasla daha düşük bir sağlığa sahip olacaktır. Evcil hayvan türlerinde, hayvanların içinde
yaşadıkları koşullar genellikle oldukça kontrol altındadır. Örneğin, gıda kıtlığına karşı direnç,
doğal popülasyonlarda olabileceğinden daha az önemlidir. Yine de doğal seleksiyon evcil
hayvan türleri üzerinde de işe yarıyor. Hayvanların tutulduğu ortam bir dereceye kadar
adaptasyon gerektirecektir. Örneğin, içeride tutulan hayvanların güneş ışığı eksikliğine
dayanabilmesi gerekirken, dışarıda tutulan hayvanların iklim değişikliğine ve potansiyel
olarak daha büyük bir enfeksiyon basıncına dayanabilmesi gerekir. Durumla baş edememek
sağlığın azalmasına neden olur. Örneğin seçilen hayvanlar gebe kalmak için yardıma ihtiyaç
duyarsa ve yardım alırsa, bu, doğal seleksiyon mekanizmalarına aykırı olacaktır.
Böylece:
Hem yapay hem de doğal seleksiyon, bazı allelleri diğerlerine tercih ederek homozigotlukta
bir artışa ve dolayısıyla genetik çeşitlilikte bir azalmaya neden olur. İstisna, seçimin
heterozigot hayvanları desteklediği, seçimin genetik çeşitliliği koruduğu veya arttırdığı
yerdir.
Seçim, darboğazlara yol açabilir
Çok güçlü doğal seleksiyon, örneğin çok bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık salgınının bir sonucu
olarak, allel sıklığındaki bir değişiklikle birlikte popülasyon büyüklüğünde ciddi bir düşüşe
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neden olabilir. Sadece bir dereceye kadar direnç gösteren hayvanlar, enfekte olmayan şanslı
birkaç hayvanla birlikte enfeksiyondan sağ çıkabilecektir. Bunlar, popülasyonu yeniden
oluşturması gereken hayvanlardır. Sonuç olarak, gelecek nesillerdeki allel sıklığı,
darboğazdan hemen sonra popülasyon büyüklüğündeki büyük düşüş olan o nesildeki allel
frekansına bağlı olacaktır. Hastalığa çok duyarlı hayvanlar tarafından taşınan bazı allellerin
sıklığı önemli ölçüde azalmış veya tamamen kaybolmuş olacaktır. Güçlü bir darboğazın kötü
şöhretli bir örneği, 1890'da Afrika'da sığır vebası salgınıdır. Tüm kıtayı tarayan ve yerli sığır,
manda, eland, zürafa, antilop, kudu ve antilopların % 80 ila 90'ını öldürmüştür (Mack, 1970 ).
Bu durumun sığır ve keçiler öldüğü için büyük sosyal sonuçları oldu ve Etiyopya'daki insan
nüfusunun yaklaşık üçte biri ve Kenya ve Tanzanya'daki Masaai'nin üçte ikisi açlıktan öldü.
Sığır vebası bu bölgelerde hâlâ yaklaşık 10 yıllık aralıklarla sorunlara neden oluyor, ancak
1890'da veteriner desteği çok sınırlıydı ve hastalığın yayılması durdurulamadı.

Şekil-4: 1890'da Afrika'da sığır vebasından ölen sığırlar
Evcil hayvan türlerinde darboğazlar, belirli bir ırkın asıl amacını kaybetmesi, ancak ırk yok
olmadan önce yeni bir amaç kazanması nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bunun örneği,
başlangıçta çiftlikte çalışmak için kullanılan ve traktörün piyasaya sürülmesiyle amacını
yitiren Friesian atıdır. Hem koşum takımı ile sürmek hem de eyer altında olmak üzere eğlence
sporları için bir ırk olarak popüler olmaya başlamadan önce ırkın sayısı ciddi şekilde azaldı.
Günümüzde Hollanda'daki en büyük ikinci safkan at ırkıdır (Shetland midillileri en büyük
ırktır).
Bazı eski Hollanda sığır ırkları gibi popülerliğini yitirmiş başka ırk örnekleri de vardır.
Boyutları önemli ölçüde küçüldükleri için hâlâ darboğazda olduklarını söyleyebilirsiniz,
ancak henüz iyileşme belirtisi yok. Bununla birlikte, Brandrode ve Friesian kırmızısı gibi
diğerleri, popülasyon artışı belirtileri gösteriyor.
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Böylece:
Bir popülasyondaki bir darboğaz, popülasyonda ciddi bir düşüşe ve ardından popülasyonda
bir iyileşme anlamına gelir.
Bir darboğaz genellikle popülasyondaki allel frekansları ve dolayısıyla genetik çeşitlilik
üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
Örnek: Köpek ırkı oluşumunda dar boğazın rolü
Köpek ırklarının oluşumu, genetik çeşitlilikte darboğazların neler yaptığına güzel bir örnektir.
İlk olarak, çok sayıda genetik çeşitliliğe sahip kurt vardı. Bir noktada köpek kurttan oluştu.
Bunun tam olarak nasıl olduğu her zaman biraz gizem olarak kalacaktır. Kulağa mantıklı
gelen bir teori, insanların yerleşmeye başladıkları ve çiftçi oldukları zamanlarda, onların da
atık biriktirmeye başladıklarıdır. Bazı kurtlar için bu, avlanmaya gitmekten daha kolay ve
daha güvenli bir yiyecek kaynağıydı. Ama atıkları çalmak için insanlara bu kadar yaklaşmak
için çok cesur olmak gerekiyordu. Bunu sadece birkaç kurt başardı ve muhtemelen hepsi
cesur olma ve o kadar da saldırgan olmama genlerine sahipti. Bu bir numaralı darboğazdı. Bu
kurtların görünüşleri yavaş yavaş köpeklere dönüştü. Hâlâ dünyanın birçok yerinde
görebileceğiniz bu tür köpekler mevcuttur. Sokaklarda yaşamaya meyilli olan ve kimseye ait
olmayan köpeklerdir, ancak yine de birilerinin bahçesinde yaşayabilirler. Korunmaları
karşılığında avlu sahibi onlar için yiyecek atacaktır. Ama o kişiye sorarsanız, köpeğin
kendisine ait olmadığını söyleyecektir. Modern köpek ırklarımız bu köy köpeklerinden
oluşturulmuştur. İlk önce insanlar köpekleri sahiplenmeye ve avcılıkta, korumada veya koyun
veya sığırlara yardım etmede iyi olan köpekleri seçmeye başladı. Sonra insanlar belli
görünüşleri tercih etmeye başladılar. Yavaş yavaş köpek popülasyonları birbirinden farklı
görünmeye başladı. Yine de hiçbir kural veya düzenleme yoktu ve tercih ettiğiniz köpekle
çiftleştirmekte özgürdünüz. 1900'lerde ilk soy kütüğü kitapları oluşturuldu. Köpeğinize safkan
demek istiyorsanız, birdenbire artık soy kütüğü kitabının dışında çiftleştirmenize izin
verilmiyordu. Bu ikinci bir darboğazdır, çünkü çoğu ırk yalnızca nispeten az sayıda köpekle
kurulmuştur. Modern köpek ırklarında, diğer popülâsyonlarda olduğu gibi, mutasyonlar
genetik çeşitliliği artıracaktır. Ancak, özellikle küçük popülasyonlarda, genetik sürüklenme
nedeniyle kaçınılmaz akrabalık genetik çeşitliliği azaltacaktır.

123

Şekil-5: Modern köpek ırklarındaki genetik varyasyon, meydana gelen bazı güçlü darboğazlar
nedeniyle de kurt'takinden daha azdır. Birinci sebep kurttan köpekler oluştuğunda ve ikincisi
modern ırklarımız oluşturulduğunda.

Bölüm 6.2.3: Çeşitlilik ve göç
Göç, bir populasyonu diğerine katılmak için terk etme sürecidir. Başka bir popülasyondan
(ırkı okuyun) bir hayvan popülasyona katıldığında, bu yeni allellerin eklenmesine sebep
olabilir. Bu durumda, yeni hayvanın tanıtılması, genetik çeşitlilikte bir artışa neden olur.
Menşe popülasyonu ne kadar farklıysa, yeni allellerin ortaya çıkma şansı o kadar artar ve
dolayısıyla genetik çeşitlilik artar. Göçün zıttı tersine göçtür: bir hayvan popülasyonu terk
eder. Popülasyon çok küçük değilse veya hayvan benzersiz veya çok nadir alleller
taşımıyorsa, bu genel olarak genetik çeşitlilik üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir.
Böylece:
Göç, bir popülasyondaki genetik çeşitliliği artırabilir
Çeşitlilik ve ırk kökeni
Irk oluşumu kabaca iki sınıfa ayrılabilir: ana popülasyondan ayrılma veya melezleme yoluyla
oluşturulma. Çoğu ırk, daha büyük bir popülasyondan gelmektedir. Yeni oluşturulacak olan
ırk, bazı özel karakterlerinden dolayı genellikle ana popülasyonda sıyrılıyor. Ana
popülasyondan ayrılma bir gerçek haline gelmeden önce, genellikle bazı nesiller için bu özel
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karakter için zaten seçim yapılmıştır. Yeni ırkın başlangıç popülasyonu yeterli büyüklükte ise,
ayrılan bu ırklardaki genetik çeşitlilik genellikle orijinal popülasyondakinden çok fazla düşük
değildir. Bu tür yeni ırk oluşumu sürekli bir süreçtir ve günümüzde yeni ırklar da
geliştirilmektedir. Örneğin, Hollanda kennel Kulübünün, bir grup köpeğin yeni bir ırk olarak
kabul edilmeden önce sahip olması gereken özel kriterler vardır. Örneğin, sadece benzer
görünmeleri değil, aynı zamanda "saf yetiştirilmeleri" de gerekir: yavru görünümlerindeki
varyasyon, gelişmiş ırk standardı içinde olmalıdır.
Daha büyük bir popülasyondan ayrılmak yerine, belirli melezleme yoluyla ırklar da bilinçli
olarak geliştirilebilir. Ticari domuz ve kümes hayvanı yetiştiriciliğinde saf hatlar, çok sayıda
geçmişten ve formdan oluşur ve dolayısı ile hibrid adı verilir. Melezleme ile ırkların
kombinasyonları ve sonuçta, popülasyonun kendisi bir ırk haline gelene kadar tekrar
birleştirilir. Çiftlik hayvanlarında bu genellikle bir ırk olarak değil, bir hat veya hibrit veya
sentetik olarak adlandırılır. Bireylerden ziyade ırkların (popülasyonların) kombinasyonuna
dayandığından, genetik çeşitlilik hâlâ oldukça büyüktür.
Sentetik oluşturmak, çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinin dışında da gerçekleşir. Bununla birlikte,
özellikle bu melezler, güçlü fikirlere sahip hevesli bir yetiştirici tarafından oluşturulmuşsa,
sadece çok az kurucu hayvana dayanma eğilimindedirler. Bu birkaç hayvan melezlenir ve
ortaya çıkan yavrular tekrar çiftleştirilir, böylece bu ırkların genetik çeşitliliği çok sınırlıdır.
Saarloos Wolfhond, çok az sayıda kurucusu olan böyle bir ırk örneğidir.
Böylece:
Bir ırk oluşturmanın iki ana yolu vardır.
 Ana popülasyondan ayrılma.
 Melezleme veya bir hibrid oluşturma.

Bölüm 6.2.4: Genetik çeşitlilikte artış: mutasyon
Mutasyon, DNA'daki bir değişikliktir ve bu nedenle yeni bir allel oluşturur ve genetik
çeşitliliği artırır. Bunun meydana gelme sıklığı düşüktür, ancak türler arasında farklılık
gösterir. İnsanlarda mutasyon oranının, her mayozdaki (nesil) her gen başına 10-5olduğu
tahmin edilmektedir. Mutasyonlar, özellikle genom üzerindeki belirli bölgelerde meydana
gelme eğilimindedir: mutasyon sıcak noktaları. Pek çok mutasyon sağlığa zararlıdır.
Dominant bir mutasyon, genellikle embriyonun ölümüne (düşüğe) neden olur. Resesif
mutasyonlar heterozigot halde saklanır ve popülasyona yayılır. Sadece homozigot halde
kendilerini gösterirler. Bazı mutasyonlar zararsızdır ve bazıları olumludur. Olumlu olan
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mutasyonlar seçime tabi olacaktır ve bu nedenle frekansı daha fazla bir şekilde artabilir. Tüm
mutasyonlar genin işlevinde bir değişiklikle sonuçlanmaz, bunlara sessiz mutasyonlar denir.
SNP'nin çoğu (tek nükleotid polimorfizmi) bu tür sessiz mutasyonlardır ve genetik marker
olarak kullanılırlar.
Böylece:
Mutasyon genetik çeşitliliği artıracak

Bölüm 6.3: Çeşitlilikteki değişim: akrabalı yetiştirme
Akrabalı yetiştirme, iki akraba bireyi çiftleştirmenin sonucudur. Akraba bireyler genetik
olarak, allelleri paylaştıkları için akraba olmayan bireylere göre daha benzerdir. Allelleri
paylaşırlar çünkü ortak bir ataları vardır. Bu ortak ata, aynı allelleri onlara daha önce
aktarıldığı gibi o da çok sayıda yavruya aktarır ve böylece sonunda her iki akraba hayvana da
ulaşmış olur. Bu akraba hayvanların birleştirilmesi, her ikisinin de aynı allelleri yavrularına
geçirme şansı oluşturur ve bu da yavrularda homozigotluk ile sonuçlanır. Bir hayvandaki
akrabalı yetiştirme derecesi, ebeveynleri arasındaki akrabalığa ve dolayısıyla her ikisinin de
aynı alleli yavrularına geçirme olasılığına bağlıdır.
Bir hayvandaki akrabalı yetiştirme seviyesi, akrabalı yetiştirme derecesi ile ifade edilebilir.
Akrabalı yetiştirme derecesi, bir bireyin ebeveynlerinin akraba olması nedeniyle aynı alleli
her iki ebeveyninden de alma olasılığını gösterir. Akrabalı yetiştirme, akraba bireylerin
birleştirmesinin sonucudur. Akrabalı yetiştirme derecesi, 0 (% 0 veya kendi içinde
melezlenmemiş) ile 1 (% 100 veya tamamen kendi içinde melezlenmiş) arasında değerler alır.
Unutulmaması gereken önemli nokta, akrabalı birleştirme homozigotluluğu artırır ve genetik
çeşitliliği azaltır.

Tanım:
Akrabalı yetiştirme derecesi veya akrabalı yetiştirme katsayısı, bir hayvanın akraba
oldukları için her iki ebeveynden de aynı alleli alma olasılığını gösterir.

Bölüm 6.4: Akrabalı yetiştirmenin nedenleri
Akrabalı yetiştirmenin iki nedeni vardır: genetik sürüklenmeden kaynaklanan akrabalı
birleştirme ve rastgele olmayan birleştirmeden kaynaklanan akrabalı birleştirme. Ya da başka
bir deyişle: tesadüfe bağlı akrabalı yetiştirme ve bilerek akrabalı yetiştirme, kaçınılmaz ve
kaçınılabilir akrabalı yetiştirme.
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1. Genetik sürüklenme, allel kaybına bağlı olarak genetik çeşitlilikte bir kayba neden olur, bu
da homozigotluğun artmasına neden olur ve buna kaçınılmaz akrabalı yetiştirme de denir.
Tarihin bir anında bir mutasyon meydana geldiğini hayal edin. Tam olarak aynı
mutasyonun başka bir hayvanda da meydana gelmesi olası olmadığından, bu mutasyonun
yalnızca tek bir hayvanda meydana geldiğini varsayabilirsiniz. Bu nedenle, bugün alleli
taşıyan hayvanlar, ortak ata olarak o orijinal hayvana sahip oldukları için birbirleriyle
akraba olmalıdır. Bu, mutasyonun meydana geldiği hayvan ÇOK uzun zaman önce
yaşamış olsa bile, tüm mutasyonlar için geçerlidir. Akrabalı yetiştirme akraba bireylerin
birleştirmesinin sonucu olduğu tanım göz önüne alındığında, allel için homozigot olan
hayvanlar kendi içinde birleştirilmiş olmalıdır. Bir popülasyondaki homozigotluk, allel
frekanslarının boyutunun bir göstergesidir. Tüm hayvanlar homozigot ise, diğer alleller
popülasyondan kaybolur. Genetik sürüklenmeye bağlı akrabalık, kalıcı bir genetik çeşitlilik
kaybına neden olur çünkü alleller sonsuza kadar kaybolur.
2. Rastgele olmayan birleştirme akrabalığa neden olabilir, ancak bu kaçınılmaz değil. Kardeş
ve kız kardeş veya baba ve kız birleştirmesi gibi yakın akraba hayvanların kasıtlı olarak
çiftleştirilmesi ile oluşan yavrular her iki ebeveynden de aynı alleli alma olasılığının
artmasıyla sonuçlanır. Bu, artan homozigotluğa ve dolayısıyla akrabalı yetiştirme sebep
olur. Bununla birlikte, bu geçici bir genetik çeşitlilik kaybıdır, çünkü yakın akraba
hayvanları kasıtlı olarak çiftleştirmeyi bırakırsanız, bunun yerine rastgele birleştirmeyi
kullanırsanız, bu akrabalı birleştirme nedeni ortadan kalkacaktır.

Bölüm 6.5: Zorunlu Akrabalı yetiştirme
Genetik sürüklenmeden kaynaklanan akrabalı yetiştirmeden tam olarak kaçınılamaz çünkü
sürüklenme her zaman bir popülasyonda meydana gelir. Bunun neden olduğunu anlamak için,
herkesin iki ebeveyni olduğu gerçeğini düşünün, bu da dört büyük ebeveyn, 16 büyük büyük
ebeveyn vb. n kuşak önceki atalarının ebeveynlerinin sayısı böylelikle 2n hale gelir. Bu
rakam, yalnızca sınırlı sayıda nesilde çok büyük hale gelir. Başka bir deyişle, doğuştan
akrabalı yetiştirilmiş iseniz anne babanız akraba olmalı. Artık sürüklenmenin tüm
popülasyonlarda, özellikle de daha küçük popülasyonlarda meydana geldiğini anlamak daha
kolaydır. Popülasyon ne kadar büyükse, akraba bireylerin tesadüfen çiftleşme şansı o kadar
azdır. Genetik çeşitlilik, tüm hayvanlar heterozigot olduğunda en geniş halindedir. Artan
homozigotluk, genetik çeşitlilikte azalma anlamına gelir. Akraba bireylerin çiftleşmesi
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homozigotluğu artırır ve dolayısıyla genetik çeşitliliği azaltır. Akraba bireyleri çiftleştirmeyi
önleyemediğiniz için, genetik sürüklenme nedeniyle allel kaybına neden olur. Akraba
bireylerin bilinçli olarak çiftleştirilmesi aynı zamanda homozigot hayvanlar da oluşturur, allel
kaybına yol açmaz çünkü aileler artık karışık değildir. Alleller sabitlenir, ancak farklı
ailelerde farklı alleller sabitlenebilir. Popülasyon düzeyinde bu, allel frekansları üzerinde bir
etkiye sahip değildir.

Bölüm 6.6: Genetik çeşitlilik neden önemlidir?
Artık genetik çeşitliliğin ne içerdiği ve akrabalı yetiştirme ile ilişkisinin ne olduğu netleşti.
Ama genetik çeşitliliği neden önemseyelim? Bunun üç ana nedeni var.
1. Önemli bir neden, genetik çeşitliliğin bir popülasyonda esnekliğe izin vermesidir. Koşullar
değişirse, ırk içinde farklı genotipler daha uygun olabilir ve seçim baskısı değişecektir.
Yeni koşullara uyum sağlamak için gerekli alleller artık mevcut değilse veya yalnızca çok
düşük frekansta ise, popülasyonun adaptasyonu çok zor olacaktır. Muhtemelen yıkıcı
sonuçlar doğurabilir.
2. Akrabalık (homozigotluğun artması) akraba depresyonuna neden olur.

Akrabalı

yetiştirilmiş hayvanlar daha az sağlıklı olma, daha kısa yaşama ve üreme kapasitesini
azaltma eğilimindedir.
3. Bununla ilgili olarak: azalmış genetik çeşitlilik, aynı zamanda zararlı etkileri olan allellerin
de homozigotluğunun artmasına neden olur. Daha çok akrabalı yetiştirilmiş hayvanlar, tek
genli resesif bozukluklardan muzdarip daha fazla hayvan anlamına gelir.
Akrabalık depresyonu
Akrabalı birleştirme, homozigotluğun artmasına ve dolayısıyla daha homozigot resesifliğe
neden olur. Bunun olumsuz sonucu, akrabalı yetiştirilmiş hayvanların akrabalı yetiştirilmemiş
hayvanlara göre performansı veya akrabalı yetiştirme seviyesinde % 1 artışa verilen
fenotipteki değişim olarak ifade edilebilir. Örneğin, Hollanda Shetlandpony aygırları üzerinde
yapılan bir çalışma, akrabalı yetiştirme seviyesinin sperm kalitesi özellikleri üzerinde açık bir
etkisi olduğunu göstermiştir. Canlılık ile ilgili olarak, akrabalı yetiştirme, normal sperm
yüzdesi üzerinde azaltıcı bir etkiye ve anormal kafa yüzdesi üzerinde artan bir etkiye sahip
olduğu tespit edilmiş (van Eldik ve diğerleri, 2006. Theriogenology 65: 1159-1170). Sperm
kalitesinin döllenme sonuçları üzerindeki etkisi konusunda herhangi bir çalışma
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yapılmamıştır, ancak başarılı bir üreme için gerekli olan belirli bir minimum kalite olması
muhtemeldir.
Diğer bir örnek, siyah beyaz alaca süt sığırlarında akraba yetiştirme düzeyiyle ilgilidir. Tablo2'deki sonuçlar, büyük bir baba ile torunu arasındaki bir birleştirmenin potansiyel etkisini
göstermektedir. Bu oldukça aşırı bir akrabalı birleştirme seviyesidir, ancak nadir değildir.
Sonuçlar, akrabalı yetiştirmenin üreme ve süt üretimi ile ilgili özellikler üzerinde olumsuz bir
etkisi olduğunu göstermektedir. Akrabalı yetiştirilmiş hayvanlar ilk buzağıladıklarında daha
yaşlıdırlar, daha kısa laktasyonlara sahiptirler, sonraki doğumlar arasında daha uzun süreler
vardır ve daha az süt üretirler.
Tablo-2. % 12,5 akrabalı birleştirmenin (örneğin, büyükbaba-torun birleştirmesinin sonucu)
Holstein Friesian süt sığırlarında bir dizi özellik üzerindeki etkisi. (Smith ve diğerleri, 1998 J
Dairy Sci 81: 2729-2737'den)
Özellik

% 12.5 akrabalı çiftleştirmeden kaynaklanan

Sütte ömür boyu gün (gün)

kayıpları

İlk buzağılama yaşı (gün)

-129
+5

İlk buzağılama aralığı (gün)

+3,3

İlk laktasyon toplam süt (kg)

-464

İlk laktasyon toplam yağ (kg)

-15

İlk laktasyon toplam protein

-15

(kg)

Bölüm 6.7: Alet kutusu: akrabalıklar
Akrabalı yetiştirme; akraba hayvanların birleştirmesinin bir sonucudur. Hayvanlar arasındaki
akrabalığı bilirsek, gelecek nesilde akrabalı yetiştirme seviyesini tahmin edebilir ve bir
dereceye kadar kontrol altında tutabiliriz. Hayvanların soykütüğünü bilirsek, hayvanlar
arasındaki akrabalık düzeyini ve dolayısıyla tek bir hayvanın akrabalı yetiştirilme derecesini
hesaplayabiliriz. Bölümün ilerleyen kısmında, bu hesaplamaların nasıl yapılacağına daha
ayrıntılı bakacağız.
İki hayvan, ortak bir (veya daha fazla) ataya sahip olduklarında birbirleriyle akrabadırlar.
Örneğin, kuzeninizle akrabasınız çünkü aynı büyükanne ve büyükbabanız var, onlar sizin
ortak atalarınız. Ortak atalarınız olduğu için, siz ve kuzeniniz ortak allellerin bir kısmına sahip
olacaksınız. Temel konu, akraba bireylerin ortak allellere sahip olmasıdır.
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Böylece:
Akraba bireyler benzer allellere sahiptir.
Şekil-6'da iki basit soykütüğü görüyorsunuz. 1. soykütükte, hayvanlar A ve B, C ve D
hayvanlarının ebeveynleridir. Başka bir deyişle: A ve B, C ve D'nin ortak atalarıdır ve
dolayısıyla tam kardeştir. Hayvanlar C ve D çiftleşir ve E yavruları olur. C ve D birbiriyle
akraba olduğundan, E akrabalı yetiştirilmiştir. Soykütüğü-2'de, hayvanlar F ve G, H ve I'nin
ebeveynleridir. Hayvanlar H ve İ, akraba olmayan hayvanlarla çiftleştirilir ve J ve K
yavrularına sahiptir. Ataları F ve G ortak olan J ve K hayvanlarının L yavruları olur. L
hayvanı akrabalı yetiştirilmiştir, ancak hayvan E'den daha azdır çünkü J ve K, C ve D'den
daha az akrabadırlar.

Şekil-6: İki basit soy ağacına örnekler.
Ortak ata ile araya ne kadar çok generasyon girerse, iki hayvan o kadar az akraba olur.
Çiftleşen iki hayvan ne kadar az akraba olursa, aynı allelin yavrularına geçme olasılığı o kadar
azdır, bu nedenle yavrular o kadar az akrabalı yetiştirilmiş olur.
Böylece:
Ebeveynler arasındaki akrabalığın azalmasıyla birlikte akrabalı yetiştirme düzeyi azalır.

Bölüm 6.7.1: Akrabalık derecesi
Akrabalık derecesi, ortak ataya / atalara sahip oldukları için iki hayvanın DNA'larının
(alleller) ne kadarını paylaştıklarını gösterir. Akrabalık dereceleri, soy kütüğünden
hesaplanabilir. Ebeveynler, allellerinin yarısını yavrularına geçirirler, Ebeveynlerin ve
yavruların ortak olarak sahip olduğu alellerin oranı
yavrusu arasındaki akrabalık derecesi

olur. Başka bir deyişle: bir ebeveyn ile

dir. Yavrular, allellerinin yarısını babadan ve yarısını

anneden alırlar, bu nedenle genomları, her iki ebeveynden gelen genlerin bir karışımıdır. Bu
yavruların kendi yavruları olduğunda, allellerin yarısını tekrar yavrularına aktarırlar.
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Allellerin yarısının yavruya geçirildiği rastgele bir süreçtir (Mendel dağılımı). Bu nedenle, bir
büyükanne ve büyükbabanın torununun sahip olduğu allel oranı ortalama olarak
(yavrularına geçen alleller) çarpı

(yavrularından torunlarına geçen alleller) dür.

Tanım
Akrabalık derecesi, bir veya daha fazla ortak ataya / atalara sahip oldukları için iki bireyin
ortak sahip olduğu allel oranının bir tahminidir.

Bölüm 6.7.2: Akrabalık derecesinin hesaplanması
Olasılıklarla çalışırken aklınızda bulundurmanız gereken önemli bir hesaplama kuralı vardır:
Eğer bu ve' o nun her ikisinin de ihtimal olması bekleniyorsa, olasılıkları çarpmalısınız. Aynı
allelin yavrulara ve büyük yavruya geçtiği durumu düşünün. Bu veya o’nun olması
bekleniyorsa, olasılıkları üs üstü eklemelisiniz. Bir genin allel 1 veya allel 2'sinin yavruya
geçtiği durumu düşünün. Bu bir örnekle daha netleşecek. İki birey arasındaki akrabalık
derecesi ("R" ile gösterilir), ortak ataların sayısına ve her ortak ataya ait generasyon sayısına
bağlıdır. İki hayvan arasındaki akrabalık derecesini hesaplamak için adımlar atacağız. Şekil6'daki 2. soyağacını düşünün.

Şekil-6: İki soy ağacı örneği

Soru: J ve K hayvanları arasındaki akrabalık derecesi nedir?
Dört adımda cevaplayın:
Adım 1: Ortak ataları bulun.
J ve K'nin ortak ataları F ve G'dir.
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Adım 2: Ortak ataların her biri için kaç generasyon (mayoz bölünme) vardır?
Ata 1: F; J'den F'ye generasyon sayısı 2'dir ve K'dan F'ye de 2'dir.
Ata 2: G; J'den G'ye generasyon sayısı 2'dir ve K'den G'ye de 2'dir.
3. Adım: Hayvanlar arasındaki ek genetik akrabalığı hesaplayın.
Ortak ata 1 aracılığıyla: J ve K'nin ortak atadan F kaynaklı ortak allellere sahip olma olasılığı,
aynı allellerin F'den H'ye ve H'den J'ye ve F'den İ ve İ'den K ya geçme olasılığına eşittir.
Öyleyse, her biri

' ye eşit olan bu olasılıkları çarparak

×

×

×

=

= 0.0625

sonucuna varılır.
Aynı şey, ortak ata 2 için de yapılabilir: J ve K'nin ortak atadan G'den kaynaklanan ortak
allellere sahip olma olasılığı da

= 0.0625'e eşittir.

Bu iki olasılık toplanabilir çünkü hayvanlar ortak 1 atadan ve / veya ortak 2 atadan allelleri
paylaştıkları için birbirleriyle akrabadırlar. Her iki olasılık da birbirinden bağımsızdır. J ve K
arasındaki akrabalık derecesi böylece 0,0625 + 0,0625 = 0,125 veya RJ K = 0,125 olur.
Akrabalık derecesini belirlemeye yönelik bu adımlar, bir formülde şu şekilde tanımlanabilir:

x ve y akrabalık derecesini bilmek istediğimiz hayvanlardır, her ortak ata için n1, hayvan x'ten
ortak ataya kadar olan generasyon sayısıdır ve n2, hayvan y’den ortak ataya kadar olan
generasyon sayısıdır.

Bölüm 6.8: Akrabalık derecesinde genomik bilgiyi kullanma
Akrabalık derecesi, soy ağacı kullanılarak tahmin edilir. Ama bu ne kadar doğrudur?
Ebeveynlerin genetiğinin tam olarak yarısını yavrularına aktardıklarını biliyoruz. Bununla
birlikte, iki tam kardeşin aynı ebeveynden farklı alleller almış olabileceğini de biliyoruz.
Ortalama genlerinin yarısını paylaşırlar. Ancak yarı yarıya olabilir, biraz daha fazla olabilir
veya biraz daha az olabilir. Yalnızca tek bir geni ele alırsak, Mendel dağılımından dolayı iki
tam kardeş hiç allel paylaşmayabilir. Bu, Şekil-7'de gördüğünüz bir fare pedigrisinde
gösterilmektedir. Anne A ve B allellerine sahiptir ve babanın allelleri C ve D dir. Dört
yavrunun her biri babadan ve anneden bir allel almıştır. Bu örnekte, farelerin her biri bu iki
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allelin farklı bir kombinasyonunu almış olsun. Ortalama olarak, bu farelerin genlerinin
yarısını paylaşmasını beklersiniz, çünkü her biri aynı ebeveynden yarısını alır. Ancak dört
fareden ikisini karşılaştırırsanız, tek bir alleli paylaşabilirler veya hiçbirini paylaşmayabilirler.
Yani R =

yerine bu fareler, en azından bu spesifik gen için R = 0 olacaktır.

Şekil-7. Farelerin soyağacında Mendel dağılımından kaynaklanan tam kardeşler arasındaki
farklılıkların örneği.
Elbette hayvanların sadece bir tek değil, çok fazla geni vardır. Yani ortalama olarak, tüm
genler arasında, iki tam erkek kardeş genlerinin yarısını paylaşır. Bununla birlikte, Şekil-8'de
gösterildiği gibi, ortalama etrafında bazı farklılıklar vardır, bazıları yarıdan biraz daha
fazlasını paylaşır ve bazıları biraz daha azdır. Aynı şekilde, yarım kardeşler de genlerinin
ortalama

' ünü paylaşırlar. Ayrıca burada bazıları biraz daha fazla, bazıları biraz daha az

paylaşıyor. Varyasyon tam kardeşlerin yarısıdır, çünkü yarım kardeşler iki yerine yalnızca bir
ebeveyni paylaşır.

Şekil-8: Gerçek akrabalık derecesi (yarım kardeş) veya
olarak tahmin edilen bir civarındaki dağılımı.

(tam kardeş) pedigrisine dayalı
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Bölüm 6.9: Gerçekleşen akrabalık derecesi
Uygulamada, akrabalık derecesi, soykütüğü veya genomik bilgi kullanılarak tahmin edilebilir.
Genomik bilgi kullanılıyorsa (örneğin SNP markörleri), hayvan başına ne kadar fazla markör
genotiplenirse, iki hayvanın genomunun ne kadarının ortak olduğunu o kadar doğru tahmin
edebilirsiniz. Buna, gerçekleşen akrabalık derecesi denir. Gelecekte, hayvanlar için tam
genom dizileri mevcut olduğunda, tam akrabalık derecesi belirlenebilir. Şu anda mali
kısıtlamalar nedeniyle durum henüz böyle değil. Pratik hayvan ıslahında, çoğu durumda
akrabalık derecesi, soyağacı bilgileri kullanılarak tahmin edilir. Bazı durumlarda, genomik
seçimde olduğu gibi, hayvanlar çok sayıda genetik marker için genotiplenir, bu da genomik
bilgiyi kullanarak akrabalık derecesinin daha doğru tahminine izin verir.

Bölüm 6.10: Akrabalı yetiştirme derecesi ve akrabalık
Bir hayvan, ancak ebeveynleri akraba ise akrabalı yetiştirilir. Akrabalı yetiştirme seviyesi, bir
hayvanın akraba oldukları için her iki ebeveynden de aynı alleli alma olasılığını gösterir.
Başka bir deyişle: Bir hayvanın, ortak bir ataya sahip oldukları için her iki ebeveynin de
paylaştığı bir allel için homozigot olma olasılığını gösterir. Bir hayvanın akrabalı yetiştirme
derecesi, o hayvanın aynı soydan birleştirme katsayısı olarak da adlandırılır ve şu şekilde
hesaplanabilir:
Fhayvan = × R ebeveynler arasındaki
R= ebeveynler arasındaki akrabalık derecesi
F= Akrabalı yetiştirme katsayısı
Bu basit formül, ebeveynleri arasındaki akrabalık derecesini bildiğiniz sürece, bir
popülasyondaki tüm hayvanların akrabalı yetiştirme katsayısını hesaplamanın kolay olduğunu
gösterir. Örneğin, erkek ve kız kardeş arasındaki akrabalık derecesi 0,5'tir. Eğer bunlar
birleştirilirse ve yavruları olursa, bu yavrular akrabalı yetiştirilmiş olacaktır. Akrabalı
yetiştirme katsayıları

× 0.5 = 0.25 olacaktır. Bu, her lokus için yavruların homozigot

olma olasılığının % 25 olacağı anlamına gelir çünkü ebeveynleri ortak atalarından aynı
allelleri almıştır. Bu ortak ata ne kadar çok nesil önce olursa, ebeveynler o kadar az akraba
olur, dolayısıyla akrabalı yetiştirme katsayısı da o kadar düşük olur.
Böylece:
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Önemli: Bir hayvan, ancak ve ancak ebeveynleri akraba ise, akrabalı yetiştirilmiş olur!
F hayvan = × R ebeveynler arasındaki

O zaman: Neden F hayvan = × R?
Bir hayvan aynı alleli hem babadan hem de anadan miras aldığı için hayvanın homozigot
olma olasılığını gösterir. Hayvanın homozigot olması için, her iki ebeveynin de ilk etapta aynı
allele sahip olması gerekir (=Rebeveyn arasındaki). Ve sonra her iki ebeveynin de bunu yavrularına
aktarması gerekir. Bu ebeveynlerle sonuç
Fhayvan =

× Rebeveynler arasında × ×

Haploid organizmalarda bu doğru olacaktır. Bununla birlikte, hayvanlar diploiddir: her birinin
lokus başına iki alleli vardır. Yani ebeveynlerin bir alleli paylaşma konusunda iki şansı var.
Bu nedenle, yavrularının aynı soydan birleştirme katsayısı olarak ifade edilen homozigot olma
olasılığı şu şekildedir:
Fhayvan = 2 × Rebeveynler arasında × × = × Rebeveynler arasında

Bölüm 6.11: Ortak ata akrabalı yetiştirilince akrabalık derecesi
Akrabalı yetiştirilmiş hayvanlar, akrabalı yetiştirilmemiş olan hayvanlardan daha fazla lokus
(gen) için homozigottur. Sonuç olarak, aynı alleli iki yavruya geçirme şansı, akrabalı
yetiştirilmemiş hayvanlardan daha fazladır. Bir hayvan ne kadar akrabalı yetiştirilirse,
homozigot olma olasılığı o kadar artar, dolayısıyla aynı alleli iki yavruya geçirme olasılığı o
kadar artar. Bu nedenle doğuştan akrabalı yetiştirilmiş bir ortak ata, iki hayvan arasında daha
yüksek bir akrabalık derecesi ile sonuçlanır. Ne kadar yüksek? Oransal olarak, ortak atanın
aynı alleli yavruya geçirme olasılığıyla akrabalı yetiştirme düzeyine eşittir. Aşağıda, X ve Y
arasındaki akrabalık derecesi için aynı formülü görüyorsunuz, ancak şimdi ortak atanın
akrabalı yetiştirme düzeyini (F) de içeriyor. F, aynı allelin iki yavruya geçme olasılığının ne
kadar yüksek olduğunu gösterir.

Şekil-6 daki 2 pedigride

olan örneğimize geri dönersek, F ve G hayvanlarının kendi

aralarında çiftleştirilmesi hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. F ve G'nin akrabalı yetiştirilmemiş
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olması durumunda J ve K arasındaki eklemeli genetic akrabalık 0.125'tir. Soru şudur: eğer G
doğuştan akrabalı yetiştirilmiş olsaydı, J ve K arasındaki akrabalık derecesi için nasıl bir fark
oluştururdu? Diyelim ki akrabalı yetiştirme katsayısı G = 0.23, yani FG = 0.23 dür. Bu, H ve I
nin G 'den aynı alleli alma olasılığının öncekinden % 23 G daha büyük olduğu anlamına gelir.
Yani aynı allelin J ve K'ye geçme olasılığı öncekinden % 23 daha fazladır. Önceden ( )4
= 0.0625 iken şimdi (

)4

1

(1 + 0.23) = 0.0769 olur. F akrabalı yetiştirilmemişse, J ve K

arasındaki akrabalık derecesi ( )4 + ( )4 1.23 = 0.0625 + 0.0769 = 0.139 olur. Hayvanlar
J ve K daha fazla akrabadır çünkü ortak ata G doğuştan akrabalı yetiştirilmiştir.

Şekil-6: İki soy ağacı örneği
Akrabalı yetiştirme derecesi hesaplamaları için generasyon sayısının önemi
Bir hayvanın akrabalı yetiştirilip yetiştirilmediğine ilişkin sonuçlar her zaman dikkate alınan
pedigri generasyon sayısına atıfta bulunularak yapılmalıdır. Örnek olarak sağda Cirius'un
pedigrisini görüyorsunuz. O, Polonya soyundan yetiştirilmiş bir arap atıdır. Pedigride üç
kuşak geriye döndüğünüzde, Cirius'un akrabalı yetiştirilmediği sonucuna varırsınız: ebeveyni
Ebedi ve Ciarka'nın ortak ataları yoktur.
Bununla birlikte, iki nesil daha dâhil ederseniz, Eternal ve Ciarka'nın üç ortak atayla akraba
olduğunu görürsünüz: Probat, Banat ve Palas. Eternal ile Ciarka arasındaki akrabalık
derecesini hesaplayacak olursak, Probat, Banat ve Palas'ın katkılarını dikkate almamız
gerekir. Bu pedigriye dayanarak, ortak ataların hiçbirinin akrabalı yetiştirilmemiş olduğu
sonucuna varabiliriz. İlk olarak Probat'ın Eternal ve Ciarka arasındaki akrabalık derecesine
bakalım. Probate, Ebedi'den üç kuşak önce ve Ciarka'dan dört kuşak önce yaşadı. Bu nedenle
Ebedi'nin, allelleri Probat ile paylaşması Ciarka'dan daha olasıdır. Hem Eternal hem de
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Ciarka'nın Probat'taki allelleri paylaşma olasılığı

3

×

4

=

7

hem Eternal hem de Ciarka'dan dört nesil önce yaşadı ve bu, Palas'tan

= 0.0078125'tir. Palas,
4 + 4)

= 0,00390625

allellerini paylaşma olasılığıyla sonuçlandı. Banat ayrıca hem Eternal hem de Ciarka'dan dört
kuşak daha önce yaşadı, bu yüzden de Banat'tan 0.00390625 allel paylaşma olasılığı ile
sonuçlandı. Üç ortak ata için bu sonuçların birleştirilmesi, Eternal ve Ciarka'nın ortak
atalarından 0,0078125 + 0,0039065 + 0,00390625 = 0,015625 = % 1,5625'lik allelleri
paylaşma olasılığıyla sonuçlanır. Bu, Eternal ve Ciarka arasındaki düşük akrabalık derecesidir
ve Cirius için % 0,78 (veya 0,00078125) gibi çok düşük bir akrabalı yetiştirme katsayısına
neden olur. Ne kadar çok nesil dâhil ederseniz, Eternal ve Ciarka arasındaki akrabalık
derecesinin o kadar yüksek olacağını ve Cirius'un akrabalı yetiştirme katsayısının o kadar
yüksek olacağını unutmayın.
Böylece:
Akrabalık derecesi ve akrabalık yetiştirme derecesi, yalnızca dikkate alınan pedigri
generasyonların sayısı göz önüne alındığında bilgi vericidir.
Tavsiye, pedigrinin en az beş neslini kullanmaktır.
Bölüm 6.12: Popülasyon düzeyinde akrabalı yetiştirme: akrabalı yetiştirme derecesi
Bir popülasyonda akrabalı yetiştirme seviyesi, belirli bir zamanda popülasyondaki tüm
hayvanlar arasında ortalama akrabalı birleştirme katsayısı olarak düşünülebilir. Daha önce
gördüğümüz gibi, bir popülasyondaki tüm hayvanlar, çok az da olsa birbiriyle akrabadır.
Sonuç olarak, nesiller arasındaki ortalama akrabalı yetiştirme katsayısını karşılaştırırsak, her
zaman artacaktır. Bu artış akrabalı yetiştirme oranı veya F’dir.
Artışın hızı, popülasyondaki hayvanlar arasındaki akrabalığa bağlı olacaktır. Bir
popülasyondaki hayvanlar ne kadar akraba olursa, yavruları o kadar çok akrabalı yetiştirilmiş
ve akrabalı birleştirme derecesi o kadar artar. Akrabalı yetiştirme derecesinin boyutu,


Akraba depresyon riski



Genetik çeşitlilikte azalma (ve dolayısıyla ortamdaki bir değişikliğe yanıt olarak
hayvanların uyum kapasitesinde azalma).

Nesil başına akrabalı yetiştirme oranı, önceki nesile kıyasla mevcut nesildeki ortalama
akrabalı yetiştirmeden geriye dönük olarak önceki akrabasından %100 akrabalığa göre kalana
oranla hesaplanabilir.
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F = (F t + 1 - F t) / (1 - F t)
Örneğin, 5. generasyonda ortalama akrabalı birleştirme seviyesi % 3.5 ve 6. generasyonda %
3.9 ise, akrabalı yetiştirme oranı (0.039 - 0.035) / (1-0.035) = 0.0041 =% 0.41'dir.
Hesaplamaları % olarak yapmak istiyorsanız, F'yi 1 yerine 100'den çıkarırsınız.

Şekil-9: Bir popülasyonda nesiller boyunca akrabalı yetiştirme düzeyindeki doğrusal olmayan
değişim ile popülasyon büyüklüğü arasındaki ilişki. McDonald, B.A. 2004'ten izin alınarak
çoğaltılmıştır. Üreme / birleştirme sistemleri. Bitki Patojenlerinin Popülasyon Genetiğinde
Bitki Sağlığı Eğitmeni. doi: 10.1094 / PHI-A-2004-0524-01
Yalnızca tek bir generasyon ele alınırsa, her iki generasyon arasındaki farkı göz önünde
bulundurmak iyi bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, birden fazla generasyonda yapılan
değerlendirmeler için, tam akrabalığa ne kadar kaldığına bölmek daha doğrudur. Bunun
nedeni, generasyonlar boyunca akrabalı yetiştirme düzeyindeki artışın doğrusal olmamasıdır.
Maksimum akrabalık seviyesi 1'dir (tamamen akrabalı yetiştirilmiş) ve omurgalı hayvan
popülasyonlarında daha fazla artış mümkün değildir. Akrabalı birleştirme seviyesindeki bir
artış, bir hayvanın genom üzerindeki bir lokus için homozigot olma olasılığında bir artış
olduğunu gösterir. Bir hayvan doğuştan ne kadar fazla akrabalı yetiştirilmişse, yavrularda
akraba hayvanla birleştirme nedeniyle kalan lokusların homozigot olma olasılığının azaldığını
hayal edebilirsiniz. Bu akraba hayvanlar kendileri akrabalı yetiştirilmiştir ve bu nedenle
lokuslarının bir kısmı için homozigottur. Yavrular da bu lokuslar için homozigot olacaktır,
ancak bu homozigotlukta bir artış değildir, çünkü her iki ebeveyn de zaten homozigottur.
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Elbette yavrular hâlâ çok akrabalı yetiştirilmiştir, tüm hayvanlar tamamen akrabalı
yetiştirilmiş oluncaya kadar akrabalı birleştirme seviyesi her generasyonda artmaktadır.
Ancak, tam akrabalı yetiştirmeye göre bunun meydana gelme hızı, ortalama akrabalı
yetiştirme seviyeleri yükseldiğinde azalmaktadır. Şekil-9'da, bireyler arasında rastgele
birleştirmeyi varsayarak, generasyonlar boyunca bir popülasyondaki ortalama akrabalı
birleştirme seviyesi ile popülasyon büyüklüğü arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz. Açıkçası, en
küçük popülasyonda akrabalı birleştirme seviyesi en hızlı şekilde artıyor. Noktalı kırmızı
çizgi, bu popülasyon büyüklükleri için, popülasyon kurulduğundan bu yana ilk beş nesil için
akrabalı yetiştirme seviyesinde doğrusal bir artış varsayılmasının uygun olduğunu gösterir!
Gerçekte, popülasyonlar genellikle birçok generasyon için zaten mevcuttur, bu nedenle,
düşündüğünüz ilk generasyondaki akrabalı yetiştirme katsayısının başlangıç değeri 0
olmayacaktır. Bunu akılda tutarak, tüm popülasyonlarda, akrabalı yetiştirme oranını, tam
akrabalı yetiştirmeye ne kadar kaldığına göre ifade etmek her zaman akıllıca olacaktır.

Tanım
Akrabalı yetiştirme derecesi, bir generasyondan diğerine bir popülasyondaki ortalama
akraba yetiştirme düzeyindeki artışı ifade eder.
Akrabalı yetiştirmedeki artış doğrusal olmadığından, akrabalı yetiştirme derecesi,
popülasyonun tam akrabalıktan ne kadar uzak olduğuna göre ifade edilir.
Örneğin, bir popülasyondaki ortalama akrabalı yetiştirme derecesi 0.23 ise ve önceki
generasyonda 0.21 ise, akrabalı yetiştirme oranı (0.23 - 0.21) / (1 - 0.21) = 0,0253’tür. Bu,
0.23 – 0.21 = 0.02'den fazladır, akrabalı yetiştirme seviyesindeki doğrusal olmayan artışın
dikkate alınmamasının, akrabalı yetiştirme durumunun olduğundan az tahmin edilmesine yol
açabileceğini gösterir.

Bölüm 6.13: Akrabalı yetiştirme derecesi ve aktif popülasyon büyüklüğü
Akrabalı yetiştirme derecesi, popülasyon büyüklüğüne bağlıdır. Bunun toplam popülasyon
büyüklüğüne değil, aktif ıslah popülasyonuna atıfta bulunduğunu anlamak önemlidir. Gelecek
nesilde akrabalı yetiştirme oranını tahmin edebilmek için kaç erkek ve kaç dişinin ıslaha
katıldığını bilmeniz gerekir. Şekil-10'da dengeli bir ıslah popülasyonunda popülasyon
büyüklüğü ile akrabalı yetiştirme derecesi arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz, bu da eşit sayıda
damızlık erkek ve dişi anlamına gelmektedir. Popülasyon büyüklüğü 50'nin altına düştüğü
zaman azalan popülasyon büyüklüğüyle akrabalı yetiştirme derecesi çok hızlı artar. Yani 25
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erkek ve 25 dişi gelecek generasyon için ebeveyn olarak kullanıldığında rastgele
birleştirilirler.

Şekil-10: Dengeli bir durum için popülasyon büyüklüğü ile akrabalı yetiştirme derecesi
arasındaki ilişki: eşit sayıda damızlık erkek ve dişi.
Hayvanların rastgele çiftleştirilmesi burada oldukça önemlidir. Çünkü rastgele olmayan
birleştirme, akrabalı yetiştirme derecesini etkileyebilir. Sonuçta, bir hayvan, ancak ve ancak
ebeveynleri akraba ise, akrabalı yetiştirilmiş olur. Bu nedenle, akrabalı birleştirmeden
kaçınmak için akraba olmayan hayvanları birleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu işe yarar, ancak
yalnızca geçici bir çözümdür. Sonunda tüm hayvanlar yeniden akraba olur ve akraba
hayvanların çiftleşmesinden artık kaçınılamaz. Akrabalı yetiştirme derecesi, rastgele
birleştirmenin uygulanacağı zamankiyle aynı olacaktır. Akrabalı yetiştirmenin sonuçları
ertelenir, engellenmez. Bu, şekil-11b'de gösterilmektedir.
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Şekil-11: Şekil-11a, rastgele birleştirme uygulandığında generasyonlar arasında akrabalı
birleştirmede artışı göstermektedir. Şekil-11b'de, akraba hayvanların birleştirmesinden
kaçınmanın etkisi gösterilmektedir. Akrabalı yetiştirme derecesi hemen düşer, ancak tekrar
rastgele birleştirme altında durumuna yavaşça yaklaşır. Şekil-11c'de, akraba hayvanların
bilinçli olarak birleştirilmesinden dolayı akrabalı yetiştirme derecesinde artış gösterilmektedir.
Bu etki, tekrar rastgele birleştirmeye dönülerek tersine çevrilebilir.
Birleştirme sistemleri ve akrabalı yetiştirme
Akrabalı yetiştirmeyi kasıtlı olarak gerçekleştirmek de mümkündür. Örneğin; bir babayla
önce kızını ve sonra da torununu birleştirmek. Buna hat yetiştirme denir. Bazı yetiştiriciler,
belirli bir üstün erkeğin pozitif allellerini sabitlemek istedikleri için hat yetiştirme yaparlar.
Teoride bu kötü bir fikir değil. Akrabalı birleştirme homozigotluğu artırır, bu yüzden pozitif
allelleri de içerir. Ne yazık ki, hat yetiştirmeden kaçınmak için iki ana neden vardır. Her
şeyden önce, hat yetiştirmeyle hayvanlar, bu üstün ata hayvanın birçok allellerinin çoğu için
akrabalı yetiştirilir ve dolayısıyla sonunda homozigot hale gelir. Bununla birlikte, atanın tüm
allelleri eşit derecede arzu edilmez. Torunlarda homozigot hale gelebilecek bir dizi çekinik
bozukluğun taşıyıcısı olacaktır. Üstün hayvan, heterozigot olduğu için bu rahatsızlıklardan
muzdarip değildir, ancak kendi soyundan gelen ve dolayısıyla homozigot olan torunları
bunlardan muzdarip olacaktır. İkincisi, hat yetiştirme (herhangi bir akrabalı birleştirme) çoğu
yetiştirici tarafından uygulandığında popülasyondaki genetik varyasyon üzerinde ciddi bir
azaltıcı etkiye sahiptir. Bunun, popülasyonun gelecekte değişen bir çevreye uyum sağlama
yeteneği üzerinde sonuçları olabilir. Birleştirme kararları nedeniyle artan akrabalı yetiştirme
derecesi, birleştirme kısıtlamalarının kaldırılması ve rastgele birleştirme getirilmesi ile tersine
çevrilebilir. Bu, şekil-11c'de gösterilmektedir.
Şekil-11'deki örnekler, uzun vadede akrabalı yetiştirme derecesinin, popülasyondaki
hayvanlar arasındaki ortalama akrabalık derecesine bağlı olduğunu göstermektedir.
Birleştirme stratejilerini ayarlayarak akrabalı birleşmeden kaçınmayı veya akrabalığı
artırmayı deneyebilirsiniz. Bununla birlikte, sonunda akrabalı yetiştirme derecesi, hayvanlar
arasındaki ortalama genetik akrabalık tarafından belirlenecektir.
Böylece:
Akrabalı yetiştirme derecesi, popülasyondaki hayvanlar arasındaki ortalama akrabalık
tarafından belirlenir.
Akrabalı yetiştirme akraba hayvanların birleştirilmesinden kaçınarak geçici olarak
azaltılabilir veya akraba hayvanların bilerek çiftleştirilmesi ile artırılabilir.
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Bölüm 6.14: Akrabalı yetiştirme derecesini tahmin edin
Şimdiye kadar geçmişe bakıldığında akrabalı yetiştirme derecesini değerlendirdik. Bununla
birlikte, akrabalık depresyonunda beklenen artışın bir göstergesini sağladığı için, gelecek
nesillerdeki akrabalı yetiştirme derecesini tahmin edebilmek güzel olurdu. Kesin geleceği
tahmin etmek mümkün değildir, ancak bir tahmin yapabilirsiniz. Damızlık hayvanların
sayısına göre seçim kararlarının etkisi hakkında fikir edinmek için basit bir formül şudur:

= Akrabalı yetiştirme derecesi
Nm =Kullanılan erkek sayısı
Nf = Kullanılan dişi sayısı
Başka bir deyişle, ıslah için kullanılan erkek ve dişi sayısını biliyorsanız, akrabalı yetiştirme
derecesinin ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Kuşkusuz, akrabalı yetiştirmenin kesin derecesi,
hayvanlar arasındaki genetik akrabalıklara bağlı olacaktır ve şu, bu formülde hesaba katılmaz.
Ve şekil-5 ve 6'da gördüğümüz gibi, akrabalı yetiştirme derecesi, birleştirme stratejisinden
çok sizin popülasyon büyüklüğünüze bağlıdır. Bu formül, bu sayıların sizin popülasyon
büyüklüğünüzü temsil ettiğini ve seçimin olmadığı ve diğer ailelerin boyutlarına göre çok
küçük veya büyük aile büyüklüklerinin olmadığı varsayılarak size bir tahmin sağlayacaktır.
Örneğin, 3000 hayvanlık bir popülasyon olduğunu varsayalım. Ancak ıslaha sadece 20 erkek
ve 300 dişi katılıyor. Her dişiden 10 yavru alınıyor. Bu popülasyonda akrabalı yetiştirme
derecesi nedir?
Cevap: Popülasyon 3000 hayvan büyüklüğünde olmasına rağmen, bunların sadece 320'si
ıslaha katılıyor: 20 erkek ve 300 dişi. Bunu formüle yerleştirilince 1 / (8 × 20) + 1 / (8 × 300)
= 0,0067 =% 0,67'lik tahmini bir akrabalı yetiştirme derecesi hesap edilir.
0,0067 = % 0,67
Yani 20 erkek ve 300 dişi, yani 320 ıslah hayvanı, % 0,67 oranında akrabalı birleştirme ile
sonuçlanır. Bu 320 hayvanın erkekler ve dişiler arasında nasıl bölündüğü önemli midir?
Kendin dene. Ya 160 erkek ve 160 dişi kullanırsanız? Ya 2 erkek ve 318 dişi kullanırsanız?

142

Damızlık erkeklerin dişilere oranı ne kadar küçük olursa, akrabalı yetiştirme derecesinin o
kadar yüksek olduğunu göreceksiniz.
Peki ya popülasyon büyüklüğü? Bu önemli mi? Ya ıslah için sadece bir erkek ve bir dişi
kullanırsanız? Ve bu sayıyı 10 erkek ve 10 dişiye çıkarırsanız, akrabalı yetiştirme oranı nasıl
değişir? Veya 100 erkek ve 100 dişi? Çok küçük ıslah popülasyonlarında akrabalı yetiştirme
derecesinin, ıslah için eşit sayıda erkek ve dişi kullanılarak kontrol edilemeyeceğini
göreceksiniz.
Şimdiye kadar, aile büyüklüğünün, dolayısıyla dişi ve erkek yavru sayısının tüm aileler için
eşit olduğunu varsaydık. Gerçek hayatta durum böyle değil. Akrabalı yetiştirme derecesi en
büyük aileden etkilenir, çünkü gelecek nesil (ler) içinde en büyük orana sahip olacaklar.
Popülasyon büyüklüğünün nesiller boyunca sabit kaldığını da varsaydık. Gerçek hayatta bu
her zaman böyle olmayabilir. Popülasyonlar, örneğin popülaritenin azalması veya bir hastalık
salgını nedeniyle küçülebilir. Örneğin, popülerlikteki bir artış veya beklenenden daha küçük
bir ölüm oranı nedeniyle boyut olarak artabilirler.
Böylece:
Akrabalı yetiştirme oranı aşağıdakilerin kombinasyonuna bağlıdır:
- damızlık erkeklerin dişilere oranı
- damızlık erkek ve dişilerin sayısı
- aile büyüklüğünde farklılık
- popülasyon büyüklüğünde dalgalanma
Örnek: Holstein Friesian'da akrabalı yetiştirme oranı
Holştayn sığırlarının popülasyonu çok büyük olsa da, bu hayvanlar arasındaki ortalama
akrabalık derecesi de öyle. Suni tohumlama kullanımı nedeniyle, baba başına düşen yavru
sayısı genellikle çok fazladır. Ve bazı babalar diğerlerine göre ıslah için çok daha fazla
kullanılır ve bu da çok eşitsiz aile büyüklüğü ile sonuçlanır. Dünyanın dört bir yanındaki
Holsteinler birbirleriyle akraba olsalar da, farklı ülkelerde bir dereceye kadar alt
popülasyonlar vardır. Örneğin Danimarka'da akrabalı yetiştirme derecesi % 1, İrlanda'da %
0.7 ve ABD'de % 1.3 olduğu tahmin edilmektedir. Milyonlarca ineğin ıslah için kullanıldığı
ve yüzlerce boğanın mevcut olduğu düşünüldüğünde bunlar çok yüksek değerlerdir. Bununla
birlikte, yalnızca sınırlı sayıda ve çok sayıda inek ıslah için kullanılmaktadır. Bu, çok eşitsiz
aile büyüklüğünün (bazı boğalar diğerlerinden çok daha fazla kullanıldı) akrabalı yetiştirme
derecesi üzerindeki etkisinin açık bir örneğidir.
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Bölüm 6.15: Hangi oranda akraba yetiştirme kabul edilebilir?
Akrabalı yetiştirme derecesi, artan homozigotluk nedeniyle problemlerde beklenen artışın bir
göstergesidir. Başın belaya girme riskine dair bir gösterge sağlar. Risk, daha iyi veya daha
kötü olabileceği anlamına gelir. Genel bir kural olarak FAO, akrabalı yetiştirme oranının %
1'in altında, tercihen % 0,5'in altında sınırlandırılmasını tavsiye eder. % 1'lik bir akrabalı
yetiştirme oranı, homozigotluktaki artışın generasyon başına % 1 olacağını gösterir. Ancak
homozigotluktan kaynaklanan sorunların artmasının sonuçlarının ne olacağını kestirebilecek
kimse yok. Çünkü tüm genler eşit etkiye sahip değildir ve ayrıca bir gen içindeki tüm alleller
eşit etkiye sahip değildir.
FAO'nun tavsiyesi, sigorta ile değil, risk yönetimi ile ilgilidir. % 1'in üzerinde akrabalı
birleştirme oranı, popülasyonun uzun vadede hayatta kalamama riskini artırır.
Dengeli ıslah varsayıldığında,% 1'lik bir akrabalı birleştirme oranı, ıslah için en az 25 erkek
ve 25 dişinin kullanılması gerektiği anlamına gelir. Aynı şekilde,% 0,5'lik bir akrabalı
yetiştirme derecesi 50 erkek ve 50 dişi anlamına gelmektedir. Dengesiz yetiştirme
uygulanıyorsa, damızlık erkek ve dişilerin sayısı, akrabalı yetiştirme oranı % 1'den (veya %
0,5) daha az olacak şekilde seçilmelidir. Hayvan türlerine bağlı olarak, bu gerçekçi bir
seçenek olacak ya da olmayacaktır. Damızlık hayvan sayısının akrabalı yetiştirme oranı
üzerindeki sonuçları, ıslah planları yapılırken akılda tutulması gereken bir konudur.
Böylece:
-FAO, akrabalı yetiştirme derecesinin % 0,5 - 1 ile sınırlandırılmasını tavsiye ediyor
-Yeterli sayıda hayvanın ıslah için kullanılması popülasyon yönetiminde esastır

Bölüm 6.16: Genetik çeşitlilik ve akrabalı yetiştirme ile ilgili temel hususlar
1. Genetik çeşitlilik, bir tür içinde hayvanlar arasında hem popülasyonlar arasında hem de
popülasyonlar içinde genetik farklılıkların varlığını temsil eder.
2. Genetik çeşitlilik, bir popülasyonda esnekliği korumak, akraba depresyonunu önlemek,
monogenetik resesif bozukluklardan muzdarip hayvanların sıklığındaki artışı önlemek için
önemlidir.
3. Genetik çeşitlilik, genetik sürüklenme ve akrabalı yetiştirme, seçim, göç ve mutasyondan
etkilenir.
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4. Akrabalı yetiştirme, bir hayvanın akraba oldukları için her iki ebeveynden de aynı alleli
alma olasılığını gösterir.
5. Akrabalık derecesi, iki bireyin birbirleriyle akraba oldukları için ortak olan allellerin
oranının bir tahminidir. Gerçek akrabalık derecesi, Mendel dağılımı nedeniyle tahmin
edilenden farklı olabilir.
6. Akrabalı yetiştirme dereceleri ve akrabalık dereceleri, yalnızca pedigri nesillerinin sayısı
göz önüne alındığında bilgi vericidir (en az 5).
7. Akrabalı yetiştirme derecesi doğrusal değildir ve bir nesilden diğerine bir popülasyondaki
ortalama akrabalı yetiştirme düzeyindeki artışı ifade eder.
8. Akrabalı yetiştirme derecesi, damızlık erkeklerin dişilere oranının, damızlık erkek ve
dişilerin sayısı, aile düzeyindeki varyasyon ve popülasyon büyüklüğündeki dalgalanmanın
bir kombinasyonuna bağlıdır.
9. FAO, akrabalı yetiştirme derecesini % 0,5 ila 1 arasında sınırlandırılmasını tavsiye eder.
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BÖLÜM 7: MONOGENİK ÖZELLİKLERİN KALITIMI
Daha önce öğrendiğimiz gibi, hayvanların özellikleri monogenik veya poligenik bir özelliğe
sahip olabilir. Önceki bölümde açıklandığı gibi poligenik özellikler için hayvanları tahmini
damızlık değerlerine dayalı olarak seçebiliriz. Monogenik karakterlerin örnekleri şunlardır:
hayvanların rengi, ibik şekli, boynuzluluk, cücelik, aşırı kaslılık, anomaliler veya ciddi sağlık
bozuklukları. Monogenik özelliklerin ifadesini belirleyen alleller dominant, intermedier (orta)
veya resesif olabilir. Monogenik özelliklerin allelleri için allel frekansları hesaplanabilir. Bu
bölümde önce monogenik karakterlerin özellikleri açıklanacak, daha sonra istenen olumlu
etkilere sahip tek genli özelliklerin ıslah yönleri tartışılacak ve son olarak istenmeyen olumsuz
etkilere (genetik kusurlar) sahip monogenetik özelliklerin ıslah programlarında nasıl ele
alınabileceğinin ana hatları çizilecektir. Monogenetik özelliklere çok dikkat etmenin nedeni,
çoğunun resesif alleller tarafından belirlenmesidir. O yüzden, heterozigotları dominant
allelleri homozigot olarak bulunduranlardan ayırt etmek imkansızdır. Bundan dolayı, bu tür
Monogenik özellikler için tüm hayvanların genetik değerini belirleyemezsiniz. Allellerin
olumlu veya olumsuz yönleriyle ilgilensek de bu bir sorundur.

Monogenik karakterlerin özellikleri
Kısaca tekrarlamak gerekirse: bir monogenik özellik için lokuslar aynı alleller içerebilir:
hayvan bu özellik için homozigottur. Babadan ve anadan aynı alleli almıştır. Bir lokus ayrıca
iki farklı allel içerebilir: hayvan bu özellik için heterozigottur. Babadan bir allel ve anadan
aynı olmayan bir allel almıştır. Homozigot bir hayvan şunu ifade eder homozigot hayvanın
tüm yavruları, damızlık için kullanıldığında bu hayvandan benzer bir alleli alacağını anlatır ve
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heterozigot, yavrunun iki allelden birini % 50 şansla aldığını gösterir. Heterozigot
hayvanlarda intermediar kalıtım (değeri, iki homozigot formun değerleri arasında yer alır)
veya baskınlık / çekiniklik ile ilgili bir durum söz konusudur. O halde heterozigot hayvan,
fenotiplerine göre homozigot formlardan birinden ayırt edilemez; yani farklı değiller.

Bölüm 7.1 Allel frekanslarının hesaplanması
Bir hayvan popülasyonunda bir monogenik özellik için, allel frekanslarını ve genotip
frekanslarını hesaplayabiliriz. Bu belirli bir monogenik özellik için bilinen allellere sahip bir
hayvanınız olduğunda ve bu özellik için istenen genotipe sahip başka bir hayvan (birleştirme
için) bulma şansını hesaplamak istediğinizde değerlidir.
Bir Monogenik özelliğin iki alleli Z ve z olduğunu varsayalım. O zaman hayvanlar olası üç
genotipten birine sahip olacak: Z / Z, Z / z veya z / z. Örnek: 630 hayvanlık bir popülasyonda,
Z / Z genotipli 375, Z / z genotipli 218 ve z / z genotipli 37 hayvanı sayarız. Popülasyondaki
üç genotipin frekansı sırasıyla: 375/630 = 0.595, 218/630 = 0.346 ve 37/630 = 0.059 olur.
Allel frekansları ise şu şekilde hesaplanabilir: Z / Z hayvanlarının 2 Z alleli vardır; Z / z
hayvanlarının 1 Z alleli ve z / z'nin ise sıfır Z alleli vardır. Dolayısıyla, Z allelinin frekansı:
0,595 + 0,5 × 0,346 = 0,768'dir. Z / z hayvanlarının 1 z alleli vardır ve z / z hayvanlarının 2 z
alleli vardır. Dolayısıyla z allelinin frekansı: 0,5 × 0,346 + 0,059 = 0,232'dir. Popülasyon
genetiğinde, allellerin frekansı, p'nin frekansı ve q'nun frekansı olarak not edilir. Bu durumda
p = 0.768 ve q 0.232'ye eşittir. p ve q'nun toplamı her zaman 1'e eşittir (bu örnekte: 0,768 +
0,232 = 1).

Bölüm 7.2 Hardy ve Weinberg dengesi
Genotiplerin ve allellerin frekanslarının bir ilişkisi vardır. Allel frekansları bilindiğinde,
genotip frekansları hesaplanabilir. Bu ilişki popülasyon genetiğinde Hardy ve Weinberg
yasası olarak bilinir. Bu yasa, nesiller boyunca istikrarlı (örneğin göç, mutasyon ve seleksiyon
yok) bir popülasyonda geçerlidir. Böylesine istikrarlı bir popülasyonda Hardy ve Weinberg
dengesi sözkonusudur.
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Tanım
Hardy ve Weinberg dengesi, ebeveynler arasında rastgele birleşmenin olduğu büyük
popülasyonlarda ve seçim, göç, mutasyon, seleksiyon ve rastgele genetik sürüklenme
olmadığında, genotip ve allel frekanslarının sabit olduğu (nesilden nesile değişmediği) ve
genotip frekansları allel frekanslarından hesaplanabilir.
Hardy ve Weinberg dengesi, bir popülasyonun nesiller boyunca istikrarını gösterir. Genotip Z
/ Z nin frekansı = p × p = p2 dir, çünkü bunlar her biri p frekansına sahip Z allelini taşıyan
sperm hücresi ve oositlerin kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Genotip z / z’ nin frekansı
= q × q = q2 dir çünkü bunlar her biri q frekansına sahip z alleli taşıyan sperm ve oosit
hücrelerinin kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Z / z genotipi iki şekilde oluşturulur: bir
sperm hücresinin Z alleli (frekans p) ve bir oositin z alleli (frekans q) ile kombinasyonu ve bir
sperm hücresinin z alleli (frekans q ) ve Z alleli (frekans p) olan bir oosit. Bu nedenle, Z / z =
genotipinin frekansı 2 × p × q = 2pq dür.
Tablo-1: Hardy ve Weinberg dengesindeki bir popülasyonda hayvanlar çiftleştirildiğinde
allellerin ve genotiplerin frekansları
Oosit Sperm hücresi Allel Z Frekans p Allel z Frekans q
Allel Z
Frekans p
Z
Allel z
p
Frekans q
z

Z

ZZ

p

p2

zZ

z

Zz

q

pq

zz
pq

q2

q
Bir popülasyondaki allel ve genotip frekansları, monogenik özellikler için farklı fenotiplere
sahip hayvanların oranını belirler. Arzu edilen monogenik özellikler için veya istenmeyen
monogenik özelliklere karşı seçimin etkisi, allel frekanslarına bağlıdır. Burada allel ve genotip
frekanslarına dikkat etmenin nedeni budur.
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Damızlık hayvan popülasyonlarında, ebeveynlerin birleştirmesi genellikle rastgele değildir ve
ebeveynler, ıslah hedefi özellikleri için seçilir. Bazen diğer popülasyonlardan hayvanların
göçü söz konusudur ve küçük popülasyonlarda rastgele sürüklenme allel frekanslarında
kaymalara neden olabilir. Bu nedenle, çoğu damızlık popülasyonunda Hardy ve Weinberg
dengesinin varlığı şüphelidir. Bununla birlikte, seçim altında olmayan monogenik özellikler
için bilinen allel frekanslarından genotip frekanslarının tahmin edilmesine yardımcı olur.

Bölüm 7.3 Birleşmelerde rastgele etkiler
Ebeveynlerin genotipleri bilindiğinde, yavrularda hangi genotipleri bekleyebileceğinizi
bilirsiniz. Bu beklentiler Mendel yasalarına dayanmaktadır, ancak rastgele etkiler nedeniyle
gerçek dünya beklentilerden sapabilir. Örneğin. Biri Z / Z genotipi ve diğeri Z / z olmak üzere
iki ebeveyn köpeği çiftleştirdiğinizde, yavrular elde edersiniz; burada ortalama olarak % 50
genotip Z / Z ve % 50 genotip Z / z bulunur. Ancak 4'lük bir batında Z / Z ile 4 ve Z / z ile 0
yavru bile elde edebilirsiniz. Bunun nedeni, her defasında bir embriyonun oluşturulmasıyla, Z
/ Z genotipi şansının, Z / z genotipi kadar büyük olmasıdır (her biri % 50). Bu, Mendel
örneklemesinin bir sonucudur: her yavru, bir ebeveynin genetik paketinin % 50'sini alır, ancak
hangi yarısını bilemezsiniz. O zaman 4'lük bir batında 4 Z / Z yavrularının şansı 0.5 4=
0.0625'tir. Böylece bilinen genotiplere sahip iki ebeveyni eşleştirdiğinizde, yavruların
genotipleri için ortalama beklentiyi hesaplamak hâlâ mümkündür, ancak rastgele etkiler
ortalama beklentiden sapmalara neden olur.

Bölüm 7.4 Büyük (olumlu) etkileri olan genlerin ıslah yönleri
Moleküler genetik araştırma, hayvan ürünlerinin kalitesi ve birçok türde doğurganlık üzerinde
etkili belirgin etkiye sahip (major genler) genlerin sayısını artırır.
Çift kas yapan gen
Örneğin birçok türde (ör. Sığır, koyun, domuz, at, köpek ve insan) miyostatin geni
bilinmektedir. Bu lokus, homozigot hayvanlarda çift kas modeline yol açan resesif bir allele
sahiptir. Bu allelin sabitlenmesinin amaçlandığı bir ırk, Belçika Mavisi sığır ırkıdır. Irk, ağır
karkasları, kalın kasları ve karkastaki yüksek et yüzdesi ile ünlüdür. Bununla birlikte,
miyostatin geninin çift kas alleli için homozigot olan dişilerin yüksek bir yüzdesi, doğal bir
şekilde doğum yapamaz. Bu buzağılar sezaryen ile doğar ve birçok ülkede ciddi bir etik
tartışmaya yol açar. Diğer türlerde miyostatin geni için homozigot olan hayvanlar doğum
yaptıklarında benzer problemler yaşarlar ve sezaryen yapılması gerekir.
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Süt proteini genleri
Bilinen bir major etkiye sahip başka bir gen örneği, süt sığırlarında görülür. Süt sığırlarında,
allellerin peynir verimi üzerinde farklı bir etkiye sahip olduğu bir dizi süt proteini geni
bilinmektedir. Örneğin, beta-lakto globulin allelleri (kromozom 11'de bulunan gen) peynir
üretiminin verimliliği üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. BB alleli olan inekler, peynir
üreticileri için favori olanlardır. DGAT1 allelleri (14. kromozomda bulunan gen) sütteki yağ
yüzdesini ve süt yağı bileşimini etkiler. K-alleli, süt ve protein verimini azaltırken, yağ ve
protein yüzdesini ve yağ verimini artırır. Ve daha da önemlisi, K-allelline sahip ineklerin süt
yağı bileşimi farklıdır: insan sağlığı için daha az elverişli olduğu düşünülen daha fazla yağ
asidi üretirler.
Et kalitesi geni
Domuzlarda halotan geninin (kromozom 6'da bulunan) strese duyarlılığı ve et kalitesini
etkilediği bilinmektedir. Araştırma; domuzlarda androstenon üretimini etkileyen genlerin
bulunduğu domuzlarda kromozom 6'ya odaklanmıştır. Androstenon bozulmamış domuzların
etindeki korkunç domuz kokusundan sorumludur. Şimdiye kadar bu domuz kokusunu
önlemek için domuzlar kastre ediliyor, ancak domuzu kokusuna karşı seçim yapmak,
domuzların refahı için daha iyi bir yaklaşımdır.
Doğurganlık genleri
Koyunlarda doğumda yavru sayısı üzerinde etkisi olan birkaç gen tanımlanmıştır. Bir örnek,
Avustralya Merinosunda bulunan Booroola geninin belirgin bir etkiye sahip olmasıdır:
heterozigot taşıyıcı, doğum başına bir kuzu ve homozigot taşıyıcı ise iki kuzu daha fazla
üretir. Bu alleli taşıyan merinos koçlarının, Texel koyunlarıyla melezlenmesi ve melez ırkların
Texel koyunlarıyla geriye melezlenmesi ile şu anda bu allel Hollanda Texel ırkında da
mevcuttur.
Renk genleri
Tüm türlerde kürk renginin kalıtımına çok dikkat edilir. Kürkün rengi ırkların tanınmasında
önemli bir özelliktir. Irk dernekleri genellikle gerekli renk deseni için katı kurallara sahiptir.
Yetiştiriciler refakat amacıyla kullanılan evcil hayvan ve hobi hayvanlarında rengin kalıtımına
çok dikkat eder ve özel fenotipler yetiştirirler. Geçmişte renk kalıtımına dâhil olan birçok gen
ve allel tanımlanmıştır. İlk olarak geviş getiren hayvanların tüy renginde rol oynayan birkaç
geni tanımlamaya başlıyoruz ve ardından her tür için ilave ayrıntılardan bahsediyoruz.
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Bölüm 7.4.1 Ruminantlarda renk genleri
Geviş getiren hayvanlarda, tüm memelilerde olduğu gibi, don rengini dört gen belirler:
Extension, Agouti, Kır ve Seyreltme geni.
Extension geni, bir hayvanın pigment rengini belirler. Baskın allel E geni siyah hayvanların
kürk hücrelerinde eumelanin üretiminden sorumlu ve resesif allel e geni kırmızı renkli
hayvanlarda feomelanin ürtiminden sorumludur. Üçüncü bir allel de yabani fenotipten (
kırmızı sırtı açık çizgili) sorumludur.
Agouti geni, E lokusunda en az bir yabani allel bulunduğunda ifade edilir. Bu epistasiye bir
örnektir: Extension lokusundaki genotip, agouti lokusundaki allellerin ekspresyonunu belirler.
Agouti allelleri, siyah ve kırmızıçizgili bir desen verir.
Kır lokusundaki baskın bir allel, beyaz ve renkli tüylerin yan yana varlığından sorumludur.
Hayvanların gri rengini oluşturur.
Seyreltme geni, dominant allel homozigot olduğunda ana renk çok seyrelir. Siyah bir hayvan
olması durumunda, homozigot hayvanlar açık gri desenler verir. Heterozigot hayvanlar koyu
gri desenlere sahiptir.
Sığır, koyun ve keçilerde, bilinen birkaç lokusun neden olduğu beyaz lekeler mevcut olabilir:
benekli, nişane, kuşaklar, renkli kenarlı ve kırılgan lokuslar. Daha fazla bilgi için bkz. Ör. :
Sığırların genetiği, 1999. Editörler R. Fries ve A. Ruvinsky ve Koyunların genetiği, 1997.
Editörler L.Piper ve A. Ruvinsky.

Şekil-1: Yabani tip fenotipli boğa

Şekil-2: Agouti desenli İzlanda ineği
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Şekil-4: Hollanda'dan ithal edilen Danish
Heath Breed'in beyaz gri bir buzağı (solda)
ve koyu gri desenli bir Hollandalı "Witrik"
(renkli taraflı) inek
Şekil-3: Kır desenli İzlanda ineği

Bölüm 7.4.2 Domuzlarda renk genleri
Domuzlarda ayrıca Extension, Agouti, Roan ve dilution genleri temel rengi belirler. Ayrıca
geviş getiren hayvanlarda olduğu gibi farklı renk desenlerine neden olan birçok gen
bilinmektedir. Gri lokusundaki baskın bir allel, şu anda birçok ticari domuz yetiştirme
programında sahip olduğumuz tam beyaz renkli olanlardan sorumludur. Daha fazla bilgi için
bkz. Ör. Domuzun genetiği, 1998. Editörler: M.F. Rothschild ve A. Ruvinsky.

Bölüm 7.4.3 Atlarda renk genleri
Atlarda gördüğümüz don rengindeki değişimden sadece birkaç farklı gen sorumludur. Şu an
bildiğimiz kadarıyla, on bir farklı genle alakalıdır. Prensip olarak, tüm renk varyasyonları iki
temel renge kadar izlenebilir. İlk temel renk siyah, ikincisi ise kestane rengidir. Geniş bir
alana yayılan renk cumbası prensipte siyah rengin dönüşümüdür. Doru rengin bu kadar bol
olması nedeniyle, genellikle ana renk olan siyahın bir değişimidir. B geninin B'si "black"
kelimesinden türemiştir. Homozigot siyah olan bir at, bu nedenle BB'dir. A geni, tüm doru
atlarının renginden sorumludur. Bu A-allel, siyah rengin (BB) pigmentasyonunun doruya
dönüşmesinden sorumludur. BB (siyah) genetik koduna sahip atlar doru rengini ifade edecek,
ancak yeleleri, kuyrukları ve alt bacakları siyah kalacaktır. Bir doru atı yalnızca B alleline
sahip değildir, aynı zamanda A alleline de sahiptir. Bu nedenle homozigot bir doru AABB
renk koduna sahiptir. Siyah bir at, A alleline sahip değildir (büyük A'ya dikkat edin) çünkü
baskın allel A, pigmentasyonun dönüşümüne neden olan alleldir. Bu nedenle siyah bir at,
siyah "kalabilmek" için homozigot resesif kod aa'ya sahip olmalıdır. Temel renklerin hikayesi
henüz tam olarak anlatılmadı; siyah rengin ifade edilebilmesi için, E harfiyle kodlanmış
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üçüncü bir genden “izin” alınması gerekir. Resesif homozigot ee, kestane rengiyle sonuçlanır.
Her şey biraz karmaşık görünüyor ama işleri biraz basitleştirmek için burdayız. Avrupa
kıtasında (ve ayrıca Amerika'da), resesif allel b neredeyse hiç bulunmaz. Bu nedenle
basitleştirme için b-geninin renkli formüllerde dikkate alınmaması kabul edilebilir.
Aşağıda renk formülleri verilmiştir.
Doru 1= AAEE =homozigot doru

Yağız

1=aaEE=homozigot Yağız 2= aaEe

Doru 2=AAEe

Doru3=AaEE
siyah

Kestane 1= aaee homozigot kestane Kestane 2= Aaee

Doru4=AaEe
kestane 3= AAee

chesnot
Bunları not edin


Genetik kodu ee olan bir at, her zaman kestanedir.



Siyah bir at her zaman aa'ya ve en az bir E'ye sahiptir.



Bir doru atında en az bir A ve en az bir E bulunur

Aynı renge sahip iki homozigot ebeveyn çiftleşirse, yavrularının aynı renge sahip olacağı
açıktır.
Bazı örnekler:
Doru (AAEE) x Siyah (aaEE)

® Doru tay (AaEE)

Doru (AAEE) x Kestane (aaee) ® Doru tayı (AeEe)
Siyah (aaEE) x Kestane (aaee)

® Siyah tay (aaEe)

Temel renklerin (B, A ve E) yanı sıra diğer bazı genler bir atın rengini belirleyebilir. Bu
genlerden biri g genidir. G harfi gri anlamına gelir. GG veya Gg genotipleri, diğer tüm
renkleri geçersiz kılar ve atın ileriki yaşlarda gri olmasına neden olur. Bu nedenle bu atlar gri
olarak doğmazlar. Temel renkleri seyrelten bir grup gen var. C ve Ccr, bu tür genlerin
örnekleridir. Isabel ve dilution cremello (fildişi tüyler, pembe deri, mavi göz) gibi kaplama
renklerinden sorumludurlar. Başka bir gen grubu, renklerin eşit olarak dağılmamasına neden
olur; farklı renklerde lekeler veya beyaz noktalar olabilir. Overo ve Tobiano genleri bu
grubun örnekleridir. Daha fazla bilgi için bkz. Atın genetiği, 2000. A.T. Bowling ve A.
Ruvinsky Bölümü

Bölüm 7.4.4 Köpeklerde kürk renkleri
Köpeklerde, Extension lokusunda E alleline baskın olan ve baş kısmında siyah bir maskeye
neden olan E(m) alleli olan başka bir allel vardır. Ayrıca, homozigot olduğunda, parlak, sarı
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veya kırmızı kürke neden olan resesif bir e allel vardır. Kahverengi, eumelaninin seyreltildiği
lokusta yer alan ve resesif bir özelliktir. Homozigot bb olduğunda, eumelanin bir karaciğer
kahverengi veya çikolata rengine seyrelecektir. Bir B alleli mevcut olduğunda hiçbir şey
olmayacak. Seyreltme iki allele, D ve d'ye bağlı olarak resesif epistatik bir sürectir. Resesif
epistatik, lokus d allel için homozigot olduğunda, seyreltmenin epistatik olduğu, temel rengi
aştığı ve siyahın maviye (barut grisi) dönüşmesine neden olduğu anlamına gelir. Extension
sadece eumelanin üzerinde etkisi vardır, bu sığır ve atlardan farklıdır. DD ve Dd'nin etkisi
yoktur. Şinşila geni, feomelanini seyreltebilir. Melanin üretimi için gerekli bir enzim olan
tirozinazı oluşturmak için CC veya Cc'ye ihtiyaç vardır. Resesif c homozigot olduğunda,
hayvan pigment üretemez ve bir albino olur. C (ch), çinçilla alleli, Agouti ve Brindle'nin daha
açık kahverengi kısımlarını neredeyse beyaza doğru soldurur, ancak siyah eumelanini
etkilemez. Ayrıca uzun beyaz fenotipe neden olarak siyah hayvanların siyah burun, ayaklar,
gözler ve dudaklarla beyaz bir fenotipe sahip olmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi:
Köpeğin genetiği, 2012. Editörler: E.A. Ostrander ve A. Ruvinsky.

Bölüm 7.4.5 Kümes hayvanlarında renk genleri
Kümes hayvancılığında, özellikle hobi yetiştiricilerinin çalışmalarında çok geniş bir kuş tüyü
renkleri yelpazesi üretilir. Yaygın lokusu, farklı ifadelere sahip birçok allele sahiptir. Tüy
renginin ana lokuslarının birbirleriyle etkileştiği de bilinmektedir: epistasis genellikle
potadadır. Gelişmiş dünya’da beyaz tüyler tercih edilmektedir çünkü gövdenin derisi de
beyazdır. Asya'da siyah gövde derileri tercih edilmektedir. Tüy renginin kalıtımının ticari bir
uygulaması, horozların atıldığı yumurtacı üretiminde uygulanmaktadır. Tüy rengi için
cinsiyete bağlı bir lokus, hayatın 1. gününde civcivin erkek mi dişi mi olduğunu ayırt etme
fırsatı verir. Erkekte ilgili lokusun sadece bir alleli mevcuttur ve dişide iki allel bulunur.
Heterozigot (melez) dişideki iki allel, (melez) erkekte bir allelden başka bir tüy modeli verir.
Daha fazla bilgi için bkz. Ör. http://kippenjungle.nl /Overzicht.htm#kippengenen Bu iki dilli
bir web sitesidir (Felemenkçe ve İngilizce) ve diğer türlerin tüy rengi kalıtımı hakkında bilgi
sağlar.

Bölüm 7.5 Olumsuz etkili monogenik özelliklerin ıslah yönleri
Tüm türlerde ve tüm ırklarda hayvan Islahında, mutasyonların neden olduğu genetik kusurlar
sürekli dikkat gerektirir. Mayoz bölünme sırasındaki mutasyonlar nedeniyle, her birey
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(erkekler bile!) olumsuz etkileri olan mutasyonlar taşır. Böyle bir mutasyona uğramış allel
dominant olduğunda, taşıyıcıda görünür veya ölçülebilir bir etkiye sahip olacak ve taşıyıcı ya
yaşayamayacak

veya

damızlık

için

kullanılmayacaktır.

Mutasyona

uğramış

allel

popülasyonda yayılmayacak: temizlenecek. Ancak mutasyona uğramış bir allel resesif
olduğunda, taşıyıcı üzerinde bir etkisi olmayacak ve tanınmayacaktır. Taşıyıcı, damızlık için
yaygın olarak kullanıldığında popülasyonda yayılacaktır. Mutasyona uğramış allelin etkisi,
birçok nesil sonra, genellikle kazara, taşıyıcının iki yavrusunun birbiriyle berleştiği zaman
fark edilecektir. Bu durumda, % 25'lik bir şansla, mutasyona uğramış allelin homozigot bir
taşıyıcısı doğar. Yaşamın erken dönemlerinde ya da ilerleyen dönemlerinde bozuk veya ciddi
bir sağlık sorununa bağlı olarak, yaşamayabilir.
Hayvanlarda pek çok malformasyon ve hasar bilinmektedir. Hepsinin genetik bir kökeni
yoktur. Genetik arka planı belirlemek için, tüm malformasyonların ve anomalilerin
kaydedilmesi ve popülasyonun sıklıkları için düzenli olarak analiz edilmesi şiddetle tavsiye
edilir. Analiz edilen bir artış, belirli bir ebeveynin veya geçmiş nesillerdeki atanın kusurlu
birden fazla yavru verdiğini gösterebilir. Bu, sapmanın genetik bir kusur olduğunun ilk
işaretidir. Tür başına pekçok genetik kusur bilinmektedir:
Tablo-2: kaydedilen genetik bozukluklar, küresel bir araştırmada tür başına genetik kusurlar

Popülasyonlarda monogenik genetik kusurlardan muzdarip homozigot hayvanlar ortaya
çıkması, geçmişte bir babanın aynı anda kullanılan diğer babalardan çok daha büyük sayıda
çok sayıda yavruya sahip olmasıydı. Bu gerçek, aşağıdaki şekil-5'te gösterilmektedir:
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Şekil-5: Bir atadaki resesif bir allel, daha sonraki bir generasyonda bu atayla akraba olan
hayvanlar çiftleştirildiklerinde genetik kusurlardan muzdarip bir homozigot haline gelir.
Bu durumdan, hayvan ıslahında seçilmiş bir ebeveynden çok sayıda yavru oluşturmanın
akıllıca

olmadığı

öğrenilebilir.

İyi

kontrol

edilen

popülasyonlarda

bu

kolaylıkla

gerçekleştirilebilir, ancak daha az kontrollü popülasyonlarda bu çok zordur. Bir uyarı, her
nesildeki her ebeveynin sonraki popülasyondaki hayvanların % 5'inden daha azını
üretmesi gerektiğidir.
Bu nedenle, tüm bireyler genetik kusurlar için alleller taşıdığından, tüm bu allelleri bir
popülasyondan atmak imkansızdır ve bir allel bir popülasyonda yayıldığında, sıklığını düşük
bir düzeye indirmek mümkündür, ancak genetik markerler olmadan asla atılamaz.
Genetik kusur için çok düşük bir allel frekansı (ör. 0,05) olsa bile, popülasyonda hâlâ çok
sayıda bu kusuru taşıyıcıya bireylere sahipsiniz demektir.
(bu örnekte % 10 ) (Hardy ve Weinberg beklentisi: 2pq = 2 x 0,95 x 0,05 = 0,10).
Bölüm 7.6 Genetik markerler bulunmadığında ebeveynleri monogenik özellikler açısından test etmek

Moleküler genetikte, kalitatif (monogenik) özellikler için birçok lokus tespit edilir ve alleller
belirlenir. İkincisi, damızlık için düşünülen hayvanlardan alınan özellikler için allellerin
varlığını test etmek için birçok genetik markerler belirlenmiştir. Ancak çoğu zaman genetik
bir marker mevcut değildir. O yüzden "test" eşleşmeleri yapmanız gerekir.
Bir dişi olan kahverengi köpeğinizi siyah bir erkekle çiftleştirmek istediğinizi ve siyah yavru
köpeklerde şansın ne olacağını bilmek istediğinizi varsayalım. Siyah allelin kahverengi allele
baskın olduğunu biliyorsunuz. Bu, rastgele seçilmiş bir siyah erkeğin heterozigot olma şansını
bilmek istediğiniz anlamına gelir. Irkta kahverengi allelin allel frekansı 0,1 ve siyah allelin
0,9'dur. Bu, (popülasyonun Hardy Weinberg dengesinde olduğu varsayılarak) homozigot
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siyah hayvanların oranının 0.92 = 0.81 ve heterozigot hayvanların oranının 2 × 0.9 × 0.1 =
0.18 olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla siyah bir erkeğin heterozigot olma şansı 0,18 / (0,81 +
0,18) = 0,18'dir. Kabaca 5 siyah erkekten 1'i heterozigottur ve kahverengi dişinizle
çiftleştirildiğinde % 50 siyah ve % 50 kahverengi yavru verir.
Hollanda Groninger Blaarkop sığır ırkında dominant alında beyazlık allelinin frekansı 0,95'tir.
Resesif homozigot allel genotipine sahip olan hayvanlar, istenmeyen benekli bir görünüme
sahiptir. Bir babanın alında beyazlık alleli için homozigot olduğunu % 95 doğrulukla nasıl
bilebiliriz? Şöyle ki % 5 belirsizlikle cevabı almak istersiniz. En iyi yol, babayı Friesian
benekli ineklerle melezlemektir. Homozigot bir baba, benekli hayvanlarla melezlemede %
100 alında beyazlık desenli yavru alacaktır. Kaç tane test eşleşmesinin yapılması gerekiyor?
Bir test melezlemesinden doğan her buzağı, baba heterozigot olduğunda görülme şansı 0.5'dir.
İki buzağı ile şans 0,5 × 0,5 = 0,25'tir. 5 buzağı ile şans 0,5 = 0,0325 ve 0,05'ten düşüktür.
5'ten az 0.05 belirsizlikle, 5 başarılı test eşleştirmesi yapmanız gerekir. Bu nedenle, ihtiyaç
duyulan yavru sayısı, popülasyondaki allel frekanslarına ve testin gerekli doğruluğuna veya
belirsizliğine bağlıdır.
Bölüm 7.7 Ebeveynleri genetik kusurlar için test etmede genetik markerlerin değeri
Günümüzde birçok monogenik özellik için genetik markerler mevcuttur. Bu genetik
belirteçlerin çoğu, monogenik özellikten sorumlu allelin varlığını doğrudan test etmemektedir.
Ancak bu markerler, fonksiyonel allelin lokusuna yakın bir bölgede fonksiyonel olmayan
DNA'nın değişken bir parçasının varlığını ortaya koymaktadır. Bu genetik markerler, resesif
alleller için heterozigot olan hayvanları saptamak için son derece değerlidir.
Ancak bu markörler, mayozdaki monogenik özelliklerin lokusu ve markör arasındaki
rekombinasyon etkileri yoluyla, markör ve fonksiyonel allel arasındaki ilişkinin bozulma riski
taşımaktadır.
Bu nedenle, bir kromozom üzerindeki resesif fonksiyonel allele yakından yerleşmiş bir
genetik marker tespit edildiğinde, marker ve allel arasındaki ilişki gelecek nesillerde düzenli
olarak kontrol edilmelidir. Marker fonksiyonel allele ne kadar yakın yerleşirse,
rekombinasyon şansı o kadar düşük ve genetik markerin doğruluğu o kadar yüksek olur.
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Şekil-6: Rekombinasyon, marker M1 ile allel A1 arasındaki ve marker M2 ile allel A2
arasındaki ilişkiyi bozar
Bölüm 7.8 Genetik markerler ile genetik kusurlu resesif allellerin ortadan kaldırılması
Daha önce gördüğümüz gibi, hayvanlardaki birçok genetik kusur, monogenik resesif
özelliklere kadar izlenebilir. Moleküler genetikçiler, genetik kusurlardan sorumlu bu çeşit
istenmeyen resesif alleller için genetik markerler bulmaya çok önem veriyorlar. Markerler,
kusurun kendilerini göstermeyen heterozigot taşıyıcılarını tespit etme fırsatı verir.
İlk genetik markerler kullanılabilir hale gelir gelmez, ırk dernekleri bu markerler için
hayvanları test etmeye ve heterozigot hayvanları damızlıktan çıkarmaya başladı. Bununla
birlikte, popülasyondaki “kötü” alleli tamamen ortadan kaldırmak zor bir iştir. Tüm
hayvanları test etmeyi gerektirir ve bu genellikle çok maliyetlidir.
Bazen, ör. Scrapie duyarlılığı için test edilen Hollanda koyun ırklarında, "duyarlı" allellere
sahip homozigot ve heterozigot babaların damızlıktan çıkarılmasının, damızlık için koç
sayısının büyük ölçüde sınırlandırılmasına neden olacağını ortaya koymaktadır. Arzu edilen
allellere sahip onaylanmış kalan koçlar, birbirleriyle oldukça akrabaydı ve sonraki nesillerde
akrabalı birleştirmede büyük bir artışa yol açacaktı.
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Bu nedenle, scrapie durumunda olduğu gibi, genetik kusurlar için allel frekansları oldukça
yüksek olabilir. O zaman en iyi yol, damızlık için düşünülen tüm hayvanları genetik markerler
ile test etmektir. Heterozigot taşıyıcıların kullanımı sınırlıdır: sadece defektten yoksun
hayvanlarla çiftleştirilirler. Bu tür çiftleştirmelerden elde edilen yavrular, daha sonra damızlık
programından dışlanan taşıyıcıların % 50'sini oluşturur. Islah programına sadece defektsiz
yavruların katılmasına izin verilecektir. Bu eleme yöntemi, popülasyonda geniş bir genetik
varyasyonun sürdürülmesini ve kusurun ortadan kaldırılması nedeniyle ortalama genetik
akrabalığın artmamasını sağlar. Bir popülasyondaki bir genetik kusur için resesif bir alleli
ortadan kaldırmak için en iyi yardım olan genetik markerler stratejisi aşağıda şekil-7'de
özetlenmiştir: istenmeyen resesif allellerin taşıyıcılarını test ederek ve ardından sadece
kusurdan yoksun yavruları kullanarak ortadan kaldırma stratejileri Bazen, Hollanda'daki
birkaç koyun ırkında scrapie duyarlılığında olduğu gibi, genetik kusur yoğun bir şekilde
yayıldığında, taşıyıcıları bile taşıyıcılarla çiftleştirme zorunluluğu olabilir.

O zaman yavruların % 25'i defektten yoksundur ve bunlar daha sonraki damızlık için
kullanılabilir, ancak yavruların % 25'i de kusurlu olacaktır. İkincisi, kusurdan etkilenen
hayvanın sağlığı ve refahı üzerinde ciddi etkileri olduğunda sorunludur. Bu yüzden bu işlem
daha sonra uygulanmamalıdır.
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Bölüm 7.9 Monogenik özelliklerin kalıtımında ana konular
1. Bir hayvan, monogenik bir özellik için homozigot (aynı alleli babasından ve anasından
almıştır) veya heterozigot (babasından veya anasından farklı bir allel almıştır) olabilir.
2. Monogenik özelliklerin ifadesini belirleyen alleller baskın, orta veya çekinik olabilir.
Heterozigot genotip, homozigot genotiplerden birine eşit (dominant) veya daha yüksek
(ko-dominant) veya her iki homozigot genotipin ortalama değerine eşit (intermedier) bir
değere sahiptir.
3. Hardy ve Weinberg dengesi, ebeveynler arasında rastgele çiftleşmenin olduğu büyük
popülasyonlarda ve seçim, göç, mutasyon ve rastgele sürüklenme olmadığında, genotip ve
allel frekansları sabittir (nesilden nesile değişmediğini) ve genotip frekansları, allel
frekanslarından hesaplanabilir.
4. Ebeveynlerin genotipleri bilindiğinde, yavrularda hangi genotipleri bekleyebileceğinizi
bilirsiniz. Bu beklentiler Mendel yasalarına dayanmaktadır ancak rastgele etkiler nedeniyle
gerçek dünya beklentilerden sapabilir.
5. Tüm türlerde, büyük bir pozitif etkiye sahip birçok monogenik özellik veya istenen özellik
bilinmektedir: ör. hayvan ürünlerinin kalitesini etkileyen genleri ve renk genleri.
6. Tüm türlerde pek çok istenmeyen monogenik özellik bilinmektedir. Genellikle resesif
allellere dayanırlar ve bir hayvanda homozigot halde bulunduğunda genetik kusurlara
neden olurlar.
7. Bir genetik kusur için allel taşıyıcı, damızlık için yaygın olarak kullanıldığında
popülasyonda yayılacak ve daha sonraki nesillerde, taşıyıcıyla akrabalık ilişkisi olan
hayvanlar kendi aralarında birleştirildiğinde ortaya çıkacaktır.
8. Resesif bir genetik kusur için genetik markerler, kusur için allelin heterozigot taşıyıcılarının
tespitinde oldukça değerlidir. Bir ön koşul, genetik markerin resesif allele yakın
konumlandırılmasıdır, aksi takdirde rekombinasyon sonucu, marker ve allel arasındaki
bağlantı bozulabilir.
9. Resesif kusur için allel frekansını azaltmanın en iyi strateji, taşıyıcıların yavrularını genetik
işaretleyici ile test etmek ve sonraki nesil için yalnızca alleli taşımayan hayvanları
seçmektir.
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BÖLÜM 8: HAYVANLARI SIRALAMA
Önceki bölümde fenotipi genetik ve çevresel bileşenlere nasıl modelleyebileceğimizi gördük.
Bu bölüm oldukça teorikti, ancak ıslah programımıza devam etmek için bu teoriye ihtiyacımız
var. Hayvanların, onların atalırı ve akrabalarının performansı hakkında birçok bilgi topladık
ve şimdi hayvanların ıslahta kullanmak için hangisinin en iyi olduğunu bilmek istiyoruz.
Başka bir deyişle: En iyisini seçebilmek için hayvanları nasıl sıralayabiliriz? Hangisinin en
iyi genetik potansiyele sahip olduğunu ve dolayısıyla da ıslah için en yüksek değere sahip
olduğunu nasıl bilebiliriz (en iyi damızlık değeri)? Hayvanların fenotipleri hakkında
gözlemlerimiz var, ancak fenotip sadece genetik potansiyel ile değil aynı zamanda çevresel
etkiler ile de belirleniyor. Hayvanları damızlık değerlerine göre sıralamak için elimizdeki
bilgiler göz önüne alındığında, damızlık değerini ölçmenin bir yolunu bulmamız gerekir:
Elimizde fenotipler ve pedigri bilgileri var (yani hayvanlar arasındaki genetik akrabalıklar).
Bu bölümde, hayvanları tahmini damızlık değerine göre sıralamak için farklı teknikler
sunacağız. Her tekniğin kendine göre avantajları olduğu gibi dezavantajları olduğu için hangi
tekniğin hangi durumda en uygun olduğunu da tartışacağız. “Islahın kumar oyunu olduğunun”
iki temel nedeni vardır: Birincisi her bir damızlık değerinin tahmin edilmesi gerekir ve bu
da tahmini damızlık değerinin yanlışlığını içerebilir. İkincisi, bir hayvanın damızlık
değerini % 100 doğrulukla bilseniz bile, gerçek damızlık değerini biliyorsunuz ancak,
genetik potansiyelin hangi yarısının soylara aktarılacağını tahmin edemezsiniz. Bu faktör
her zaman ıslah kararlarında bir güvensizlik faktörü olarak kalacaktır, çünkü şu ana kadar bir
spermatozoidin ve oositin gebe kalmadan önce mevcut genotiplerini bilmek mümkün değildir.
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Islah programı halkasında yer alan aşamalara tekrar bakarsak, hâlâ 4. aşamadaki: seçim
kriterlerini belirleme aşamasındayız. Önceki bölümde genetik modeli öğrendikten sonra şimdi
hayvanların tahmini damızlık değerlerini gözden geçireceğiz.

Bölüm 8.1: Hayvanları sıralama: metotlara genel bakış
Seleksiyonla ıslahta zor olan, gelecek nesiller için ebeveyn olarak en iyi hayvanları bulmaktır.
Hayvanların gerçek genetik potansiyelini okumak mümkün değildir, ancak bunun bir
tahminini yapabiliriz. Bu tahmini genetik potansiyele Tahmini Damızlık Değeri (EBV,
Estimated Breeding Value) de denir. Açıkçası, genetik potansiyel hakkında daha fazla veri

veya daha iyi göstergeler varsa, tahmin daha doğru olacaktır. Tahmini Damızlık Değeri, bir
popülasyondaki ortalama hayvana göre ifade edilir. Bu yüzden ortalama bir hayvana göre ne
kadar daha iyi olduğunun tahmininde bulunur.

Tanım
Tahmini Damızlık Değeri (EBV), hayvanın genetik potansiyelinin bir tahminini sağlar.
Popülasyon ortalamasına göre ifade edilir.

Bölüm 8.1.1: Kendi fenotipine göre seçim (kitle seçimi)
En temel yol, hayvanları kendi fenotiplerine göre sıralamak ve ıslah için en iyilerini
seçmektir. Bu yönteme toplu seçim veya kendi performansına göre seçim de denir.
Örneğin, büyük hayvan yetiştirmek istediğinizde, hayvanları büyüklüklerine göre sıralarsınız
ve yalnızca en büyüğünü gelecek nesil için ebeveyn olarak kullanırsınız. Bu başarılı bir
yöntem olacak mı? Bunun cevabı birkaç şeye bağlı olacaktır. Bu en büyük hayvanların
gerçekten en iyi genetik potansiyele sahip hayvan olup olmadığını bilmek istiyorsunuz.
Diğerleri neden daha küçüktü? Gençken düzgün beslenmediler mi? Yoksa yanlış genleri mi
var? Bu soruların cevapları kalıtım derecesinde yatmaktadır. Sonuçta, bu gözlemlediğiniz
fenotiplerdeki varyasyonun ne kadarının hayvanlar arasındaki genetik çeşitlilikten
kaynaklandığının bir göstergedir. Yüksek kalıtım derecesi, küçük tavşanların büyük olasılıkla,
büyüme için daha büyük tavşanlardan daha düşük genetik potansiyele sahip oldukları için
daha küçük olduğunu gösterir. Daha iyi fenotipe sahip olanların, daha iyi genotipin de bir
temsili olduğunu gösterir ve bu şekilde iri hayvanlar aynı zamanda genetik olarak da iyi
hayvanlar olarak tanımlayabilmenizi sağlar ve dolayısıyla kitle seçiminin sonuçları da o kadar
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iyi olur. Ayrıca, bu seçimde önemli bir ön şart, her hayvanın kendi performanslarının
mevcut olması ya da tesbit edilebilir olmasıdır.

Tanım
Kendi fenotipine göre seçim, hayvanları kendi performanslarına göre sıralama esasına
dayanır.
Kitle seçiminin başarısı, seçim yapılan özelliğin kalıtım derecesine bağlıdır.

Bölüm 8.1.2: Akraba verimlerine göre seçim (hayvan modeli)
Eğer kalıtım derecesi düşükse, bireysel seçim mutlaka genetik olarak da en iyi hayvanların
seçilmesi anlamına gelmez. Ayrıca, eğer erkeklerin süt verimi gibi bir nedenden ötürü fenotip,
tüm hayvanlar için belirlenemiyorsa, ferdi fenotipe göre seçim yeterli değildir, çünkü bütün
hayvanların fenotipi yoktur. Bu durumlarda, fenotipsiz bir hayvanın damızlık değerini tahmin
etmek için hayvanların akrabalarının fenotiplerini kullanabiliriz. Bu mümkündür, çünkü
genetik akrabalık hakkındaki bölümde gördüğümüz gibi, akraba hayvanlar ortak genlere
sahiptir. Daha yakın akrabalar daha çok ortak gene sahiptir. Damızlık değerlerini tahmin
etmek için akraba hayvanların bilgilerini kullanan bu modele akrabaların verimlerine göre
seçim ya da hayvan modeli denir. Önemli önkoşul, hayvanların pedigri kaydının doğru
olması, böylece aile akrabalıkları hatasız olarak bilinmesidir. Bu yöntemde, damızlık
değerlerini doğru bir şekilde tahmin edebilmek için oldukça fazla sayıda hayvana ihtiyaç
duyulur. Fenotipin genetik ve çevresel bileşenini çözebilmek için hayvanların aynı ortamda
tutulmaları ve / akraba olmaları gerekir.
Hayvan modeliyle damızlık değerlerini tahmin etmek, fenotiplerin eksik olması
durumunda çok kullanışlıdır, çünkü fenotipli hayvanlarla olan genetik ilişkiler, fenotipsiz
hayvanlar için damızlık değerlerinin tahminine izin vermektedir. Ancak, kendi fenotipi
mevcut olsa bile, akraba verimlerine göre seçimine katma değeri vardır, çünkü akraba
hayvanların performansı hakkında ek bilgileri kullanabilir. Bu, daha doğru bir tahmini
damızlık değeri verir.

Tanım
Akraba verimlerine göre seçim (Hayvan Modeli), bir hayvanın damızlık değerinin daha
iyi bir tahminini elde etmek için akraba hayvanların fenotipleri hakkındaki bilgileri
birleştiren genetik bir istatistiksel modeldir.
Önemli avantajlar:
1.Damızlık değerini tahmin edebilmek için her bir hayvanın kendisinin mutlaka bir
fenotipine ihtiyaç duymazsınız.
2. Bir fenotipe sahip olsa bile, akraba hayvanlar hakkında ek bilgi tahmini damızlık
değerinin doğruluğunu arttırır.
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Bölüm 8.1.3: Genomik seçim
Son olarak, sadece belirli sayıda hayvanda fenotipleri toplarsanız ve ayrıca bu hayvanlar
hakkında detaylı genotipleriniz varsa, örneğin 60.000 SNP markeri varsa, o zaman genom ve
fenotip arasındaki bağlantıyı tahmin etmek için bu bilgileri birleştirebilirsiniz. Temel fikir
şudur: iki hayvan grubu vardır: referans popülasyonu olarak da adlandırılan ayrıntılı
fenotiplere sahip bir seçme grubu ve bu fenotipleri olmayan ve aynı zamanda popülasyon
olarak adlandırılan büyük bir grup.
Hem referans popülasyonun hem de popülasyonun tüm hayvanları genotiplendirilmiştir.
Referans popülasyonda, markerler ve fenotip arasındaki ilişki tahmin edilmektedir. Daha
sonra bu ilişki damızlık değerlerini tahmin etmek için popülasyondaki hayvanların
genotipleriyle birleştirilir. Bu yönteme Genomik Seleksiyon denir.
Genomik seçim, fenotiplerin ölçülmesi çok zor veya pahalı olduğunda çok faydalıdır. Fenotipi
ölçmek için hayvanı hasta yapmak istemediğiniz sağlıkla ilgili bazı özellikleri veya hasta
hayvanlar gerektirmeyen özellikler, ancak CT (bilgisayarlı tomograf) taraması gibi pahalı
donanımlar gerektiren özellikleri düşünün. Genomik seçim aynı zamanda üretme çağına
gelmeden önce bir fenotip hakkında tahmini bir damızlık değerine göre hayvanları seçmeyi
mümkün kılar.
Bu çok erken seçimi mümkün kılar ve böylece damızlıklar daha erken ebeveyn olarak
kullanılabileceği için daha hızlı genetik ilerlemenin yanı sıra ekonomik faydaları olabilir.
Genomik seçimin dezavantajı, referans popülasyonunun, genotip ve fenotip arasındaki doğru
ilişkileri tahmin edebilmek için yeterli büyüklükte olması gerektiğidir. Ayrıca düzenli olarak
güncellenmesi gerekir (= yeni hayvanların eklenmesi gerekir), çünkü SNP ile fenotipi
belirleyen genler arasındaki tahmini ilişki krossing over ve / veya mutasyon nedeniyle
kaybolabilir.

Tanım
Genomik seçim, çok sayıda SNP ile fenotip arasındaki tahmini ilişkinin kullanılması yolu
ile fenotipi olmayan, ancak SNP'lere sahip hayvanların damızlık değerini tahmin etmeyi
içerir.
Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda yararlıdır:
1. Ölçülmesi çok zor veya pahalı fenotipler
2. Çok genç hayvanların damızlık değerini, bir fenotip üretmeden önce tahmin etmek
istiyorsanız.
3. Cinsiyet ile sınırlı özelliklerde
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Bölüm 8.2: Daha ayrıntılı olarak: damızlık değeri tahmini
Genel kısımda hayvanları sıralamanın birkaç yolu olduğunu gördünüz. Hayvan ıslahında esas
amaç, hayvanları mümkün olduğunca doğru sıralamaktır. Hayvanları sıralamada ölçü tahmini
damızlık değeridir. Damızlık değeri tahmini ne kadar doğru olursa, sonraki generasyonun
sonuçlarının o kadar daha iyi olduğu beklenebilir. Şimdi, genel bakışta açıklanan damızlık
değerlerini daha ayrıntılı olarak tahmin etmenin üç yöntemini inceleyeceğiz.

Şekil-1: Bir grup hayvanın fenotipik üstünlüğü ile genetik üstünlüğü arasındaki ilişki.
Regresyon çizgisi P ve G arasındaki tahmin edilen ilişkiyi gösterir. Bu EBV ile sonuçlanır.
Bazı hayvanlar için bu EBV, gerçek damızlık değerini (G), hayvanın veri noktası ile
regresyon çizgisi arasındaki mesafeyle belirtilen, diğerlerinden daha iyi yansıtır.

Ancak önce tahmin edilen bir damızlık değerinin gerçekte ne olduğunu bilmemiz gerekir.
Hayvanların fenotipleri ve onların genetik akrabalıkları bilgilerinden (pedigri) hayvanların
damızlık değerleri tahmini hakkında nasıl bir bilgi alıyoruz? Hayvan ıslahında bunu başarmak
için regresyon prensibi kullanılır. Şekil-1'de bu prensibi görselleştirilmiş olarak görebilirsiniz.
y ekseninde gerçek damızlık değerini, x ekseninde fenotipik üstünlüğü çizersek, o zaman veri
noktalarından bir regresyon çizgisi hesaplayabiliriz. Gerçek hayatta, ne yazık ki, gerçek
damızlık değerlerini bilmediğimiz için bir tema oluşturamayız. Bunun yerine, fenotipik
üstünlükle birlikte genetik üstünlüğü veya gerçek damızlık değerini (true breeding value)
(TBV) en iyi tahmin edilebilecek regresyon katsayısı bulunmaya çalışılır. Damızlık
değerlerini tahmin etme sanatı, en iyi regresyon katsayısına ulaşmanın yollarını bulmaya
dayanır. Bu aynı zamanda damızlık değeri tahmininde kritik bir noktayı da vurgulamaktadır: o
doğrusal bir regresyon katsayısıdır, ancak aynı fenotipik üstünlüğe sahip hayvanlar her zaman
aynı genetik üstünlüğe sahip değildir. Bazı hayvanlar için, şekildeki daire ile gösterilen
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hayvan gibi, TBV EBV'den çok farklıdır, oysa diğerleri için EBV gerçek damızlık değerinin
mükemmel bir tahmini olacaktır.
EBV'nin TBV'ye ne kadar iyi benzemesindeki bu farkın bir kısmı, fenotipin çevre tarafından
büyük ölçüde etkilenebilmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, en iyi regresyon
katsayısını bulmakla eşzamanlı olarak, fenotipik üstünlüklerin mümkün olduğunca regresyon
çizgisine uymasını sağlamaya çalışmak da önemlidir. Bu bölümün geri kalanında, her iki
problem için de çalışacak bazı seçenekleri tartışacağız: en iyi regresyon katsayısını tahmin
etmek ve fenotipik üstünlüğün mümkün olduğunca regresyon çizgisine uymasını sağlamak
lazım.

Tanım
Bir hayvanın gerçek damızlık değeri(TBV) o hayvanın genetik potansiyelini temsil eder:
hayvanın gerçek damızlık değeri nedir? Mükemmel EBV, TBV’ye eşit olacaktır

Bölüm 8.2.1: Temel istatistikler
Teknik açıdan aşağıdaki gibi bir formülle ifade edilir. Damızlık değerini tahmin edebilmek
için regresyon katsayısını (b) hesaplama formülünü yeniden düzenlememiz gerekir:
bxy = cov (x, y) / var (x)
Formülde b, regresyon katsayısı, var (x) = fenotipik üstünlüğün varyansı, cov (x, y) =
fenotipik üstünlük ile gerçek damızlık değeri arasındaki ilişki: (tahmini damızlık
değerlerimizdir). Böylece formülümüzü yeniden düzenleyebiliriz:
Cov (x, y) = b × var (x)
Var (EBV) = b × var (fenotipik üstünlük)
Tek tek hayvanlar için şuna çevirebiliriz:
EBV = b × fenotipik üstünlük
Fenotipik üstünlük, hayvanların gerçek damızlık değerini ne kadar iyi tahmin ederse, cov (x,
y), var (y) = gerçek damızlık değerlerinin varyansına eşdeğer olan cov (y, y) 'ya
benzeyecektir. Aynı zamanda cov (x, x), fenotipik gözlemlerin varyansı. Başka bir deyişle:
Regresyon katsayısı 1'e yaklaşacaktır.
Son bir adım olarak: Hayvan ıslahında genetik olarak üstün hayvanları tanımlamak istiyoruz.
EBV'lerini ortalama bir hayvana göre ifade edersek bu daha kolaydır. Herhangi bir pozitif
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EBV, ortalamadan daha iyi bir hayvanı gösterir. Bu, yalnızca düzeltilmemiş EBV'yi
vermekten daha kolaydır. Örneğin, hayvanınızın 25 EBV'sine sahip olduğunu bilseydiniz, bu
hoş, ama diğer hayvanların nasıl puan alacağını bilmiyorsanız çok bilgilendirici olmaz.
Ortalama hayvanın 23, yani hayvanınızın +2 puan aldığını bilmeniz durumunda çok daha
bilgilendirici olur. Bu nedenle kolaylık sağlamak için EBV'yi ortalamaya göre ifade ediyoruz.
Fenotipik üstünlük şu şekilde hesaplanabilir (P - Portalama): hayvandaki fenotipik bilgi popülasyon ortalaması. Sonuç olarak, gerçek damızlık değeri aynı zamanda genetik üstünlük
olarak da ifade edilir: (A - Aortalama) ve EBV bunun bir tahminidir.
Formül sonra
EBV = b × (P - Portalama) olur
Bu formül, bir hayvanın damızlık değerini tahmin etmek için en temel formüldür: Hayvanın
fenotipik üstünlüğü ile genetik üstünlüğün fenotipik üstünlük üzerindeki regresyon katsayısını
birleştirir.
Böylece:
Hayvanların damızlık değerlerini tahmin etmek için en iyi regresyon katsayısını ve en
bilgilendirici fenotipik bilgiyi bulmaya çalışıyoruz, böylece EBV'miz TBV'ye mümkün
olduğunca yakın geliyor.
EBV, genetik olarak üstün hayvanların tanımlanmasını basitleştirmek için ortalama hayvana
göre ifade edilir.

Bölüm 8.3: Fenotipik bilgiyi optimize etmek (düzeltmek)
Hayvanların fenotipleri sistematik olarak etkilenebilir; örneğin, hayvanların bulunduğu çiftlik
(yönetimi), yaz veya kış aylarında doğup doğmadıkları ya da erkek veya dişi olup olmadıkları,
bulundukları yaş vs. Hayvanların fenotiplerine göre yapılan seçimin doğru yapılabilmesi için
bu sistematik etkilerin farkında olmak ve bir hayvanın fenotipik üstünlüğünü tanımlarken
bunları dikkate almak önemlidir. Örneğin, ortalama olarak erkekler dişilerden 5 kg daha
ağırsa, etki düzeltmesi ile her erkeğin ağırlığından 5 kg çıkarmayı gerektirir, böylece erkekler
ve dişiler doğrudan ağırlıkları ile karşılaştırılabilir.
Sistematik etkiler için fenotipik üstünlüğün düzeltilmesinin etkisi, ortaya çıkan “düzeltilmiş”
fenotipin genetik üstünlüğünü daha iyi temsil eder. Düzeltilmiş fenotipler böylece regresyon
katsayısının daha iyi tahmin edilmesini sağlar. Bu, Şekil-2'de gösterilmiştir. Soldaki şekilde,
veri noktaları bulutu ‘Ham’ verilerini gösterir: Herhangi bir sistematik etki için düzeltilmemiş
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veriler. Bu veriler aracılığıyla bir regresyon hesaplandığında, regresyon katsayısı 0.3
olacaktır. Sağdaki şekil ‘düzeltilmiş’ durumu gösterir. Regresyon katsayısı, fenotipik bilginin
gerçek damızlık değerinin daha iyi bir tahmincisi haline geldiğine işaret ederek artmıştır.

Şekil 2: Soldaki şekil sistematik etkiler için düzeltilmemiş fenotipik üstünlüktür. Sağdaki
şekil, sistematik etkiler için düzeltilmiş verilerdir, genetik üstünlüğe daha iyi benzerlik ve
dolayısıyla daha yüksek bir regresyon katsayısı ile sonuçlanır.

Böylece:
Verileri sistematik çevresel etkiden temizleyerek fenotipik üstünlük iyileştirilebilir

Bölüm 8.4: Damızlık değerinin doğruluğu: temel kavram
Ayrıca, yüksek bir regresyon katsayısı durumunda, TBV'den daha yüksek veya daha düşük bir
EBV'ye sahip bazı hayvanlar vardır. Damızlık değerini % 100 doğrulukla tahmin edebilecek
olsaydık, EBV ve TBV aynı değer olurdu. Eğer TBV’yi EBV’ye karşı çizersek, o zaman tüm
veri noktaları tam olarak aynı olacaktır. Veri noktaları ne kadar az hizadaysa, EBV'nin
gerçekten de gerçek damızlık değerini temsil ettiğinden o kadar az emin olursunuz: tahminler
doğru değildir. Veri noktalarının aynı hizada olması ve dolayısıyla damızlık değer tahmininin
doğruluğu için bir ölçü korelasyondur. Tahmini ve doğru damızlık değerleri arasındaki
korelasyon 1 ise, o zaman mükemmel tahminler oluşturmayı başardınız. 1'den ne kadar uzak
olursa (yani, bir bulut oluşturdukça), tahmin edilen damızlık değerleri o kadar az doğru olur.
Bu, Şekil-3'te gösterilmiştir. Sol tarafta bir veri noktası bulutu görüyorsunuz: Bazı EBV
gerçek damızlık değerine benziyor, ancak bazı tahminler de gerçek damızlık değerinin dışında
kalıyor. Bu şekildeki EBV ve TBV arasındaki korelasyon 0,76'dır, EBV tüm hayvanlar için
TBV'ye benzemiyor. Örneğin, EBV değeri 4 olan iki hayvan vardır, gerçek damızlık değerleri
farklıdır: 3 ve 5 dir. Gerçek hayatta bu şekilde olduğu gibi bir grafik üretemeyiz çünkü gerçek
damızlık değerini bilmiyoruz. Fakat yapabileceğimiz şey, tahmini damızlık değerinin
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doğruluğunu tahmin etmektir: (fenotipik bilgi ile gerçek damızlık değeri arasındaki ilişki).
Böylece, EBV değeri gerçek damızlık değerine ne kadar yakındır.

Şekil-3: Eğer EBV = TBV ise EBV'deki TBV grafikleri mükemmel regresyon çizgisine sahip.
Solda, EBV ve TBV arasındaki korelasyon 0.76 ile veri noktaları bulutu tarafından belirtilen
yanlış EBV örneği. Sağ tarafta, EBV çok daha doğru bir şekilde tahmin edilir ve neredeyse
TBV ile EBV aynı doğrultudadır, bu da TBV ile EBV arasında 0,98 olan bir korelasyonla
sonuçlanır.
Böylece
Damızlık değeri tahmininin doğruluğu EBV ile gerçek genetik üstünlük arasındaki
korelasyonu temsil eder ve 0 (doğru olmayan) ve 1 (% 100 doğru) arasında değere sahiptir

Bölüm 8.5: Damızlık değer tahmini: kitle seçimi
En temel tahmin edilen damızlık değeri hayvanları kendi performanslarına göre sıralamaktır.
Buna kitle seçim de denir.
Fenotipi (gerçek damızlık değeri + çevresel etki) x ekseni üzerine ve genotipini (gerçek
damızlık değeri) y eksenine çizersek, ikisi arasındaki regresyon katsayısı:
Kalıtım derecesi (cov (x, y) = cov (P, G) = cov (G + E, G) = cov (G, G) + cov (G, E) = σ2 (G)
+ 0, yani b = cov (X, Y) / σ2 (X) = σ2 (G) / σ2 (P) = h2).
Öyleyse fenotipik üstünlüğü biliyorsak kalıtım derecesini de biliyoruz ve damızlık değerlerini
tahmin etmeye hazırız!
EBV kitle seçimi = h2 × (P - Portalama)
P bireyin kendi performansını ve Portalama ise bireyin kendi popülasyonun ortalama
performansını temsil ediyor. Örneğin, tavşanları göz önüne alırsak ve seçim altındaki özellik
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3 aylıkken vücut ağırlığı ise, o yaşta vücut ağırlığını kaydetmeye başlamamız gerekir.
Popülasyonumuzun ortalama tavşan ağırlığı 2.0 kg ve 2.3 kg ağırlığında bir tavşanımız varsa,
fenotipik üstünlüğü 2.3 - 2.0 = 0.3 kg olacaktır. Diyelim ki bu popülasyondaki bu özellik için
kalıtım derecesi 0.2 dir. Daha sonra bu tavşan için vücut ağırlığı için EBV, 0.2 x 0.3 = 0.06
kg'dır. EBV'nin miktarının, bu durumda kg vücut ağırlığı olan fenotipin miktarına eşit
olduğuna dikkat edin.
Örneğe tavşanlarla devam ediyoruz. Tavşanların 3 aylıkken tartılmaları gerektiği söylense de,
bu her zaman böyle değildi. Tatiller ve hafta sonları nedeniyle bazı hayvanlar biraz daha genç,
bazıları biraz daha yaşlı tartılmıştır. Bunun kalıtım derecesini etkilediğini hayal edebilirsiniz,
bu kalıtım derecesini etkileyebilecek ve yaşa bağlı olarak hata varyansını artıracak ve
dolayısıyla kalıtım derecesini azaltacak. Ve hatırlayın, kalıtım derecesi 1'e ne kadar yakınsa,
fenotip üstünlük o kadar iyi bir genetiği temsil eder.
Yönetim değiştirildi ve şimdi tüm tavşanların tam olarak 3 aylık olduklarında tartıldı ve
kalıtım derecesi 0.3'ten 0.4'e yükseldi. Sonuç olarak, hayvanın esas genetik üstünlüğünü daha
iyi tahmin edebiliyoruz ve EBV 0,4 × 0,3 = 0,12 kg'a yükseldi.
Böylece:
Kendi performansını göre EBV, şöyle hesaplanabilir: EBV kitle seçimi = h2 × (P -Portalama)

Bölüm 8.5.1: Özel durum: tek bir hayvan üzerinde tekrarlanan gözlemler
Bazı özellikler için, zamanla, hayvan başına birden fazla kendi performans kaydı
toplanacaktır. Örneğin, ilk doğum yavru sayısı ile ilgili bir kaydınız olabilir, ancak ikinci
batın doğduğunda bu, ananın performansı ve üçüncü ve hatta belki de dördüncü batının
doğuşu hakkında ek bilgilerdir. Batın boyutu kalıtsal olduğu için, bir anadaki birden fazla
batının, çeşitli batınlar arasındaki batınlardan daha benzer olmasını beklersiniz. Tek bir kayıt,
genetik ve çevresel etkileri içerir. İkinci batında genetik elbette aynıdır, ancak çevre biraz
farklı olabilir. Ve yine, üçüncü bir batının aynı genetiği var ama belki biraz farklı bir ortam
var. Yani ne kadar çok batına sahipseniz, ananın genetik potansiyelini o kadar iyi tahmin
edebilmelisiniz.

Sonraki

kayıtlar

arasındaki

korelasyonla

ne

kadar

iyi

benzerlik

göstermektedir: tekrarlanma derecesi. Sonraki kayıtlar ne kadar benzerse, korelasyon o kadar
yüksek olur (maks = 1).
Bir hayvan hakkında daha fazla kaydın mevcudiyeti, fenotipik üstünlüğün daha iyi bir
temsilini sağlar. Bir hayvanın kayıtlarının kısmen o kayda özgü bir ortamdan ki buna geçici
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ortam, aynı zamanda diğer hayvanlarınkine benzer olan ortam, buna da kalıcı ortam denen
ortamlardan etkilendiğini hayal edebilirsiniz. Geçici ortam her seferinde farklıdır, bu nedenle
etki bir kayıtta diğerine göre daha büyüktür. Tekrarlanan kayıtların ortalamasını alarak,
fenotip geçici ortamın etkisi için düzeltilir ve bu ortalama performansa dayalı fenotip, böylece
şekil-2'de gösterildiği gibi fenotipik üstünlüğün daha doğru bir temsiline sahip olur.
Fenotipik üstünlüğü ne kadar iyi ifade edebilirsek ve tekrarlanabilirlik ne kadar yüksek olursa,
damızlık değerini o kadar iyi tahmin edebiliriz. Aslında durum budur. Tekrarlanan kayıtlar,
regresyon katsayısının daha iyi tahmin edilmesini sağlar. Tek bir kayıt olması durumunda,
regresyon katsayısı h2'dir, ancak birden fazla kayıt varsa, şu hale gelir:
bkitle seçimi, çoklu kayıt = nh2 / 1+ r (n-1)
Burada n, tekrarlanan kayıtların sayısıdır ve r, sonraki kayıtlar arasındaki korelasyondur:
tekrarlanma derecesi. Tekrarlanma derecesi 0,5 ise ve 2 kaydımız varsa, regresyon katsayısı
h2'den 2h2 / 1,5 = 1,33 h2 yükselir. Tekrarlanan gözlemlerin değeri, tekrarlanma derecesine ve
mevcut kayıtların sayısına bağlıdır. Tekrarlanma derecesi ne kadar düşükse, tekrarlanan
gözlemler farklı çevresel etkilerden o kadar fazla etkilenir daha fazla doğru değer için birden
fazla kayıt toplanması gerekiyor ve her yeni kendi performans kaydı mevcut olduğunda
damızlık değerini yeniden tahmin etmek mümkün oluyor.
Böylece:
Tekrarlanabilirlik, sonraki kayıtlar arasındaki korelasyondur: ne kadar benzerlerse,
tekrarlanabilirlik o kadar yüksek olur (maks = 1)
Kendi performansıyla ilgili tekrarlanan gözlemler, regresyon katsayısının tahminine katkıda
bulunur. Tekrarlanabilirlik ne kadar düşükse, tekrarlanan gözlemlerin katkı değeri o kadar
yüksek olur.

Bölüm 8.6: Damızlık değeri tahmini: hayvan modeli
Kendi verimine göre seçim, hayvanları damızlık adayları olarak derecelendirmenin basit bir
yolu olsa da, her zaman en doğru yol değildir. Örneğin, sahip olduğumuz tek şey kendi
performansımızsa, kendi performansımız olmadan hayvanları nasıl seçebiliriz? Daha iyi süt
üretimi için süt sığırı boğalarını nasıl seçebiliriz? Ya da et kalitesi için hayvanları nasıl
seçebiliriz? Et kalitesi ancak kesimden sonra ölçülebiliyor ve bu hayvanlar kesilirse artık
damızlık için kullanılamıyor. Neyse ki bunun için bir çözüm var: akraba hayvanlar üzerinde
toplanan fenotipik bilgileri kullanıyoruz ve bunu fenotipi olmayan hayvanlar için damızlık
değerlerini tahmin etmek için kullanıyoruz. Başarı, damızlık hayvanın genetiğinin kendi
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performansı olmayan hayvanınkine ne kadar benzeyeceğine bağlı olacaktır: yani onların
eklemeli genetik bağına.
Elbette bir hayvanın damızlık değerini tahmin etmek için fenotipleri olan hayvanlarla
eklemeli genetik akrabalık oldukça önemli olması gerekir, böylece ekstra fenotipik bilginin
katkı değeri olur. Örneğin, genomunun ortalama yarısı hayvanınızla aynı olan (yani A = 0.5)
bir erkek kardeş hakkındaki bilgiler, yalnızca 0.0625'lik ek genetik akrabalığı olan uzak bir
kuzen hakkındaki bilgilerden daha fazla katma değere sahiptir. Ve ebeveynler veya yavrular
hakkındaki bilgiler, tümü 0,5'lik eklemeli genetik değere sahip olsa da, öz kardeşlerin
bilgilerinden daha fazla katma değere sahiptir. Bunun nedeni, ebeveynlerin genomlarının
tam olarak yarısını yavrularına aktarmasıdır. Yani eklemeli genetik akrabalıkları
gerçekten 0,5'tir, halbuki erkek ve kız kardeşler ortalama olarak genomlarının yarısını
paylaşırlar.
Mendel dağılımı (bir ebeveynin genetik potansiyelinin hangi yarısının her bir çocuğa
aktarıldığı belirsizdir.), bunun gerçekten de aynı yarı olup olmadığını belirler. Başka bir
deyişle: kardeşlerde bu yarı, ebeveynlerin ve yavruların paylaştığı yarısı kadar kesin
değildir.
Hayvanlar arasındaki eklemeli genetik akrabalıkları, bu hayvanlardan bazılarının fenotipik
bilgileriyle birleştirerek tüm damızlık değerlerini tahmin etme yöntemine hayvan modeli
(akrabalarının verimlerine göre) denir. Hayvan modeli, sadece fenotipik gözlemlerin eksik
olması durumunda değil, aynı zamanda fenotipik bilginin kalitesini artırmak için de yararlıdır,
böylece damızlık değeri daha doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Peki, hayvan modeli nasıl
çalışır?
Böylece:
Hayvan Modeli (akrabalarının verimine göre), bir hayvanın damızlık değerini tahmin
etmek için akrabaların fenotipik bilgilerinden yararlanan bir yöntemi temsil eder.

Bölüm 8.7: Damızlık değeri tahmini: temel durum
Damızlık değerlerini tahmin etmek için hâlâ iki şey gereklidir: fenotipik bilgi ve fenotipik
üstünlükteki gerçek damızlık değerinin regresyon katsayısı. Genetik modeller bölümünde
gördüğümüz gibi kalıtım derecesini tahmin etmek için kullanılabilen ebeveyn-yavru
regresyonu, bir bakıma ebeveynlerin performansına dayalı olarak yavruların damızlık değerini
tahmin etmektir. Tek bir ebeveyn hakkında bilgi olması durumunda, regresyon katsayısı,
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kalıtım derecesinin yarısına eşittir; burada yarısı, tek ebeveyn ile yavru arasındaki eklemeli
genetik akrabalığı temsil eder. Yavrunun EBV'si şu şekilde hesaplanabilir:
EBVyavru = btek ebeveyn-yavru × (Ptek ebeveyn - P ortalama)
= ½ h2 × (Ptek ebeveyn - Portalama)
Her iki ebeveyn hakkında bilgi mevcutsa, yavruların fenotipinin regresyonu ebeveynlerin
ortalaması kalıtm derecesine eşittir, her iki ebeveynle eklemeli genetik akrabalık
2 × 0.5 = 1'dir, bu nedenle EBV:
EBVyavru = h2 × (Pebevey ortalaması - Portalama)

Bölüm 8.7.1: Damızlık değeri tahmini: kitle seçimine ilişkin tavşan örneği
Kitle seçim bölümünde kullandığımız tavşan örneğimize geri dönelim. Popülasyondaki
ortalama tavşan 2,0 kg ağırlığındadır. 2,3 kg'lık bir tavşanımız varsa, fenotipik üstünlüğü 2,3 2,0 = 0,3 kg olacaktır. Bu popülasyonda ağırlığın kalıtım derecesi 0.2'dir. Bu tavşanın vücut
ağırlığı için EBV 0.2 × 0.3 = 0.06 kg'dır. Şimdi bu tavşanın genç yavrularının damızlık
değerini tahmin etmek istiyoruz. Henüz kendi performansları yok, bu yüzden bu ebeveynin
fenotipik gözlemini kullanmak istiyoruz. Yavrunun EBV'si böyle olur
EBVyavru = × 0.2 × (2.3 - 2.0) = 0.03 kg.
Bu, yavrunun kendisinin bir fenotipe sahip olmasından daha düşüktür. Nedenini anlıyor
musun? Bunun nedeni, yavru için damızlık değerini tahmin etmek için, tek ebeveynin
fenotipik gözleminin bilgi kaynağı olarak kullanılması ve ebeveyn ile yavru arasındaki
eklemeli genetik akrabalığın 0.5 olmasıdır. Bilinmeyen diğer ebeveynlerle böyle bir durumda
önemli varsayım, bu tek ebeveynle çiftleştirilen bu diğer tavşanların ortalama kalitede olduğu,
dolayısıyla EBV'nin 0 olduğu ve bu nedenle yavruların EBV'sine katkıda bulunmadığıdır. Bu
nedenle, bu örnekte yavruların EBV'si ebeveynin yarısıdır.
Bölüm 8.7.2: Damızlık değeri tahmini: ebeveynlerden alınan bilgilerle bir koyun örneği
Başka bir örnek, şimdi koyunlarda vücut ağırlığı ve her iki ebeveynin fenotipik bilgileri için.
Koç 80 kg, koyun 70 kg'dır. Bu ırkın ortalama koyunu 65 kg ağırlığındadır. Vücut ağırlığı için
kalıtım derecesi 0.45'tir. Doğmamış yavrular için EBV'yi tahmin edin. Buradan adım adım
ilerleyelim. Önce ebeveyn ortalama değerini hesaplayın: Her iki ebeveynin ortalama ağırlığı

173

75 kg'dır. Fenotipik üstünlük 75 - 65 = 10 kg olur. Bu bilgiyi birleştirirsek kuzu için EBV
şöyle olur:
EBV Kuzu = 0,45 × (75 - 65) = 4,5 kg.
Bu, kuzuların ortalamadan 4,5 kg ağır olması ve dolayısıyla 65 + 4,5 = 69,5 kg ağırlığının
beklendiği anlamına gelir.

Bölüm 8.8: Diğer bilgi kaynağı türleri
Genel olarak, tek bir akraba hayvan hakkında bilginiz varsa, regresyon katsayısının eklemeli
genetik akrabalık ve kalıtım derecesinin çarpımına eşit olduğunu söyleyebilirsiniz:
b = a × h2
Ebeveynler veya büyükanne ve büyükbabalar söz konusu olduğunda, eklemeli genetik
akrabalık, bilgi sahibi olduğunuz hayvanların sayısıyla çarpılır: en fazla 2 ebeveyn veya en
fazla 4 büyük ebeveyn. Başka bir deyişle: maksimum regresyon katsayısı tekrar h2 olur.
Örneğin bir grup yarı kardeş gibi (büyük) ebeveyn olmayan bir grup akraba hayvan hakkında
bilgi varsa, biraz daha karmaşık hale gelir. Hayvan ve kardeşleri yalnızca genetik bir bileşeni
paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel olarak ortak bir çevrenin etkisini de
paylaşabilir (genellikle C olarak belirtilir). Bu, genetiğin ve ortak çevrenin etkisini çözmeyi
zorlaştırır ve bu nedenle EBV üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Tablo-1, bir dizi farklı
bilgi kaynağı için regresyon katsayıları için formüllerin kısa bir listesidir. Tüm bu formülleri
ezbere bilmenize gerek yok, ancak formülde neden bazılarının bir c2'ya sahip olduğunu ve
diğerlerinin olmadığını anlamak iyidir. Formüllerde n, kayıtların sayısını gösterir. Bu nedenle,
her hayvan için döl testi durumunda, damızlık değerini tahmin edersiniz, üzerinde
gözlemlerinizin olduğu döllerin sayısını gösterir ve kardeş seçimi durumunda, bilgi sahibi
olduğunuz kardeşlerin sayısını gösterir.
Tablo-1'de bazı durumlarda regresyon katsayısının

veya

tam kardeş bilgisini kullanan regresyon katsayısının içinde

içerdiğini görüyorsunuz, örneğin
ve yarım kardeş bilgisinde

var. Bunlar, bilgi kaynağı ile damızlık değerini tahmin ettiğiniz hayvan arasındaki eklemeli
genetik akrabalıklardır. Benzer şekilde, tek bir ebeveynle eklemeli genetik akrabalık

'dir ve

bu, yavrularla da öyle.
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Artık regresyon katsayısını ayarlamak için bir hayvanın akrabaları hakkındaki bilgileri nasıl
kullanacağınızı biliyorsunuz. Elbette çeşitli bilgi kaynaklarını birleştirmek ve hatta daha iyi
regresyon katsayısı tahminlerine sahip olmak mümkündür. Ancak bu ders için, mevcut bilgi
kaynağının türünü tanımanız ve bu bilgiyi damızlık değerini tahmin etmek için nasıl
kullanacağınızı bilmeniz yeterlidir.
Tablo-1. Çeşitli bilgi kaynaklarını kullanarak damızlık değerlerini tahmin etmek için
regresyon katsayıları için formüller.
Bilgi Kaynağı

b-değeri (regresyon katsayısı)

Kendi fenotipi

h2

Büyük ebeveynler (4 kaydın ortalaması)

h2

Tek ebeveyn
Ebeveynler (iki kaydın ortalaması)

1/2 h2
h2

Kardeş seçimi (n tam kardeşler)

Kardeş seçimi (n yarım kardeşler)

Progeny seçimi (n yarım kardeşler)

Böylece:
Kendi performansından başka kaynakları kullanarak damızlık değerini tahmin etmek için
regresyon katsayısı, hayvanla eklemeli genetik akrabalığa, kalıtım derecesine, bilgi
kaynaklarının sayısına ve paylaşılan ortak çevresel etkinin boyutuna bağlıdır.

Bölüm 8.9: Damızlık değerlerini tahmin etme örnekleri
Önce damızlık değerlerini tahmin etmeye geri dönelim. Unutmayın: damızlık değerlerini
tahmin etmek için regresyon katsayısına, aynı zamanda fenotipik üstünlüğe de ihtiyacımız
vardır. Peki, tek bir hayvandan daha fazlası hakkında bilgiye sahipsek, bunu nasıl elde ederiz?
Neyse ki bu basit: sadece ortalamayı alın. Örneğin, 20 yavrulu bir babanın damızlık değerini
yavru performansına göre tahmin etmek istiyorsanız, yavru performansının ortalamasını alır
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ve bunu popülasyon ortalamasıyla ilişkilendirirsiniz. Yavru ortalama 50 ve popülasyon
ortalaması 40 ise,

Sonraki adım, damızlık değerini tahmin edebilmemiz için regresyon katsayısını ve fenotipik
üstünlüğü birleştirmektir. Temel prensibi hatırlayın:
Bir hayvanın damızlık değerini tahmin etmek için her zaman atmanız gereken üç adım vardır:
1. bilgi kaynağınızın fenotipik üstünlüğünü belirleyin
2. regresyon katsayısını belirleyin
3. damızlık değerini tahmin etmek için önceki ikisini birleştirin
Aşağıda bunun pratikte nasıl uygulanacağına dair bazı örnekler bulacaksınız.
Örnekler:
1. Mükemmel ebeveynlere sahip bir aygır için EBV nedir?
Ata binebilirliğin kalıtım derecesi 0.29'dur. Bu aygırın babası binilebilirlik için 9.5 puan aldı
ve anası 9.0 puan aldı. Popülasyon ortalaması 7.0'dır.
Adım 1: fenotipik üstünlük ebeveyn ortalamasının, popülasyonun ortalamasından farkı olan
(9.5 + 9.0) / 2 - 7.0 = 2.25 eşittir
Adım 2: ebeveyn ortamla regresyon katsayısı bilgisi h2 = 0.29'dur.
Adım 3: EBV =

= 0,29 × 2,25 = 0,65

2. 100 kızı (yarı kız kardeşler) olan bir süt boğasının süt üretimi için EBV ‘si nedir?
Süt üretimi için kalıtm derecesi 0.3'tür. Kız yavruları ortalaması 10.000 kg’dır ve popülasyon
ortalaması 9.500 kg'dır.
Adım 1: fenotip üstünlüğü = 10.000 - 9.500 = 500 kg.
Adım 2: regresyon katsayısı (tablo 1'deki yavru bilgileri için formüle bakınız)
b=

= ( × 100 × 0.3)/(1+ × (100-1) ×0.3) = 15 / 8.425 = 1.78.

Adım 3: Bu boğanın süt üretimi için EBV si = 1,78 × 500 = 890 kg'dır.
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Not: Tek bir ebeveynin (genellikle babanın) yavru üzerindeki maksimum regresyon katsayısı
2'dir çünkü baba genomunun yarısını yavruya geçirir. Bunu tersine çevirmek ve babanın
ortalama analarla çiftleştiğini varsayarsak, yavrunun üstünlüğü hakkında bilginiz varsa, o
zaman babanın üstünlüğü yavrularınkinden 2 kat daha fazladır.
Dolayısıyla:
Yavru bilgilerini kullanırken maksimum regresyon katsayısı 1 değil 2'dir.

3. Bir domuz için kendi performansı yokken 20 tam kardeşte 25 kg dan 100 kg büyümeye
olan bilgisinden, günlük ortalama canlı ağırlık kazanç için EBV nasıl hesap edilir?
Kesim ağırlığı için kalıtım derecesi 0.4, popülasyon ortalaması 875 gr / gün ve 20 tam
kardeşin ortalaması 900 gr / gün'dür. Tam kardeşler için ortak çevresel etki (c2) = 0,45 dir.
Adım 1: fenotipik üstünlük = 900 - 875 = 25 g / gün
Adım 2: regresyon katsayısı = ( × 20 × 0.4) / (1+ (20-1) × ( × 0.4 + 0.45)) = 4 / 13.35 = 0.30
Adım 3: Bu domuz için 25 ila 100 kg arasındaki ortalama günlük kazanç için EBV = 25 × 0.3
= 7.5 g / gündür.
Not: regresyon katsayısı kalıtım derecesinden daha düşüktür. Nedeni, tam kardeşlerin daha
çok benzer performans göstermeleridir çünkü ortak bir ortamı paylaşmışlardır. Bu nedenle,
fenotipik üstünlüğün daha küçük bir kısmı, paylaşılan ortak çevre olmadan paylaşılan
genetiğe atanabilir. Bu, damızlık değerini tahmin etmek için regresyon katsayısını belirlerken
c2 dikkate alınır.
Böylece:
Ortak bir çevresel etkinin varlığı, tahmini damızlık değeri üzerinde azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Bölüm 8.10: En iyi doğrusal tarafsız tahmin (Blup)
Hayvan modeli, damızlık değerini tahmin etmek istediğiniz hayvanla eklemeli genetik
akrabalıkları yoluyla alternatif bilgi kaynaklarını kullanmakla ilgilidir. Damızlık değerlerini
tahmin etmek, regresyon katsayısının tahminini optimize etmekle ve aynı zamanda fenotipik
bilgileri optimize etmekle de ilgilidir. Bu iki önemli faktörü birleştiren bir yöntem vardır:
sistematik etkiler için fenotipleri eşzamanlı olarak düzeltir ve hayvanlar arasındaki eklemeli
genetik akrabalıklardan yararlanırken damızlık değerlerini tahmin eder. Sonuç, damızlık
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değerinin tarafsız bir tahminidir. Bu yöntem, en iyi doğrusal tarafsız tahmindir veya kısaca:
BLUP denir.
Matris cebirinden yararlanan bir yöntemdir. Burada ayrıntılara girmeyeceğiz ama ana fikri
vermeye çalışacağız. Formülde şöyle görünür:
Y = Xb + Za + e
Y, fenotipik bilgidir, Xb, sistematik etkiler için fenotipik üstünlükleri düzeltir ve Za, EBV'yi
tahmin etmek için fenotipik üstünlükleri eklemeli genetik akrabalara bağlar. E, hata
varyansını gösterir. Bir bakıma BLUP, P = E + G basit modelini takip eder, ancak aynı
zamanda G ve E tahminlerini de elde eder.
Örneğin, bir çiftlikteki hayvanlar başka bir çiftlikten çok daha iyi besleniyorsa, hayvanları
ağırlıklarına göre sıralamak, çiftlikteki hayvanların daha iyi beslenmelerine fayda
sağlayacaktır. Bununla birlikte, genetik olarak her iki çiftlikteki hayvanlar benzer olabilir.
Menşe çiftliğinin bu sistematik etkisini hesaba katmadan, en üst sıradaki hayvanların daha iyi
yem sağlayan çiftlikten çıkması muhtemeldir. Hayvanların performanslarını genetik
potansiyelleri konusunda daha fazla karşılaştırabilmek için, bu çiftlik etkisini hesaba katmak
önemlidir ve BLUP bunu yapar (eğer her bir hayvanın hangi çiftlikte barındırıldığı hakkında
bilgi verirseniz). BLUP'un prensibi, her çiftlikteki hayvanların ortalama ağırlığını belirlemek
ve en yüksek ağırlığa sahip çiftlikteki hayvanlardan farkı çıkarmaktır. Dolayısıyla, 1.
çiftlikteki hayvanların ağırlığı 100 kg ve 2. çiftliğin ağırlığı 120 kg ise, ağırlıklarından 20 kg
çıkararak 2. çiftliğin hayvanlarını "cezalandırır".
Sistematik etkilerin düzeltilmesindeki kritik konu, yalnızca genotipler sistematik çevresel
etkiler arasında yeterince yayılırsa işe yaramasıdır. Bu nedenle, her iki çiftlikteki hayvanların,
örneğin aynı babalar kullanıldığı için veya her çiftlikte kullanılan babalar kardeş olduğu için
birbirleriyle akraba olması gerekir. Her iki çiftlikteki hayvanlar birbiriyle akraba değil ise, o
zaman ağırlık farkının nedeninin bir kısmı genetik potansiyelde bir farklılık olabilir. Ve
tahmin etmek istediğiniz şey budur, böylece ağırlığı düzelterek bunu kaybetmek istemezsiniz.
Suni tohumlama, çiftlikler arasında genetik akrabalıklara izin verir çünkü birçok çiftlikte aynı
boğalar kullanılır. Sığır ve koyun gibi doğal çiftleşmenin yaygın bir uygulama olduğu çiftlik
hayvanı türlerinde, çiftlikler arasında hayvan değişiminin olmaması çiftlikler arasında zayıf
genetik akrabalıklara yol açtığından, sistematik çiftlik etkilerini doğru bir şekilde tahmin
etmek çoğu zaman mümkün değildir.
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At veya köpek ıslahında olduğu gibi babaların çeşitli yerlerde eşlerine getirildikleri türlerde,
genetik bağlantılar sınırlayıcı bir faktör olmayacaktır. Boğaların yeterince sık kullanılması
şartıyla.
Böylece:
BLUP ile akrabalar hakkındaki bilgileri kullanarak ve sistematik etkiler için fenotipleri
düzelterek damızlık değerlerini tahmin etmek mümkündür.
Kritik nokta, bu ortamların (örneğin çiftlikler) sistematik etkilerini tahmin etmek için
ortamlar arasında yeterli genetik bağlantıların gerekli olmasıdır.

Bölüm 8.11: Tahmini damızlık değerlerinin doğruluğu
Tahmini bir damızlık değerinin doğruluğu, tahminin gerçek damızlık değerini ne kadar iyi
temsil ettiğini gösterir. Başka bir deyişle, tahmin edilen ve gerçek damızlık değeri arasındaki
ilişkiyi temsil eder. Normal bir korelasyondan farklı olarak, bazı temel varsayımlar nedeniyle,
bu korelasyon negatif olamaz. 0 (tamamen yanlış tahmin) ila 1 (tahmini damızlık değeri,
gerçek damızlık değerinin mükemmel öngörücüsüdür) arasında değerlere sahip olabilir.
Doğruluk, rIH sembolü ile belirtilir. r, bunun bir korelasyon olduğunu, I'nin tahmini damızlık
değerini ve H gerçek damızlık değerini göstermektedir.
Böylece:
Bir EBV'nin doğruluğu, EBV'nin doğru bir şekilde tahmin edilmesinin ne kadar olası
olduğuna dair bir gösterge verir. Bu nedenle, seçim kriteri olarak EBV'nin değerinin bir
göstergesidir.
Doğruluk (rIH) bir korelasyondur, ancak değerleri 0 ile 1 arasındadır.
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Tablo-2. Bir dizi farklı bilgi kaynağı için regresyon katsayısı ve tahmini damızlık değerlerinin
doğruluğu.
Bilgi Kaynağı

b-değeri (regresyon katsayısı)

Kendi fenotipi

h2

Büyük ebeveynler (4 kaydın

h2

Doğruluk (rIH)

ortalaması)
Ebeveynler (2 kaydın ortalaması)

h2

Kardeş seçimi (n tam kardeşler)

Kardeş seçimi (n yarım kardeşler)

Progeny seçimi (n yarım kardeşler)

Tablo-2'de, tablo-1'de aynı bilgi kaynakları için seçim doğruluğu gösterilmektedir. Tablodan,
yalnızca ebeveynler veya hatta büyük ebeveynler hakkındaki bilgilerle, EBV'nin
doğruluğunun asla kendi performansıyla elde edilebilir kadar büyük olamayacağı
anlaşılmaktadır. Ortak bir çevresel etkinin (c2) yokluğunda, elde edilebilecek maksimum
doğruluk, çok büyük bir n varsayılarak belirlenebilir. Eğer n çok büyük hale gelirse, tam
kardeş bilgisiyle elde edilebilecek maksimum rIH,

e oda 0.707'ye eşittir. Başka bir

deyişle, 0,5'ten büyük kalıtım derecesine sahip herhangi bir özellik için, kendi performansına
göre seçim, sonsuz sayıda tam kardeşte toplanan bilgilerden daha yüksek bir doğruluk sağlar.
Benzer şekilde, ortak bir çevresel etkinin olmadığı durumlarda, yarım kardeş bilgisiyle elde
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edilebilecek maksimum doğruluk,

= 0,5'e eşittir. Bu nedenle, kalıtım derecesi 0.25'ten

büyük olan herhangi bir özellik için, kendi performansına göre seçim, sonsuz sayıda yarım
kardeşe dayalı olandan daha yüksek bir doğruluk sağlar. Ortak bir çevresel etki olduğunda,
tam veya yarım kardeş seçimi için bu maksimum elde edilebilir doğruluklar küçülür.
Formülden, ortak bir çevresel etkinin seçimin doğruluğunu azalttığı anlaşılmaktadır.
Böylece:
0,5'ten büyük kalıtım derecesi için kendi performansı, tam kardeş bilgisinden daha yüksek
doğruluk ve 0,25'ten büyük kalıtım için yarı kardeş bilgilerinden daha yüksek bir doğrulukla
sonuçlanır.
HS(Half sib (yarım kardeş)) veya FS (full sib(tam kardeş)) arasında ortak çevresel etkilerin
varlığında, bu kalıtım derecesi daha düşüktür.

Bölüm 8.11.1: Ek bilgilerin doğruluk üzerindeki etkisi
Bir hayvanın genetiğiyle ilgili ne kadar fazla bilgi mevcutsa, EBV o kadar doğru olur.
Yavrular hakkındaki bilgiler, genlerin gerçek yarısını ebeveynleriyle paylaştıkları için
oldukça değerlidir. Ancak genç hayvanlar için henüz gerçekçi bir bilgi kaynağı yoktur. Tam
veya yarı kardeşlerin bilgisinin yokluğunda, tek bilgi kaynağı ebeveynleridir. Genlerinin
gerçek yarısını yavrularıyla paylaşırlar ve bu nedenle bilgi kaynağı olarak çok değerli
olmaları gerekir. Bununla birlikte, ebeveynlerin bilgileriyle ilgili karmaşık bir faktör var,
çünkü Mendel örneklemesine bağlı olarak, genlerin hangi yarısının aktarılıp aktarılmadığını
bilmiyorsunuz. Bu bilgi kaynağı (çoklu) yavrulardan farklıdır, çünkü orada genlerin yarısının
aktarıldığını biliyorsunuz. Yavrunun diğer ortalama ebeveyni varsayımı altında, hayvanın
genetik potansiyeli (TBV) oldukça doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Her yavrunun hayvanın
genetiğinin yarısını alması, ancak her birinin biraz farklı bir yarısını alabilmesi, Mendel
dağılım bileşenini ölçmeyi ve EBV'nin doğru bir tahminini almayı mümkün kılar. Yine de
doğruluk, yavru sayısına ve kalıtım derecesine bağlı olacaktır.
Böylece:
Yavru hakkındaki bilgiler, kardeşlerinkinden daha değerlidir çünkü yavru, genlerin yarısını
hayvandan alır. Yeterli sayıda yavru varsa, Mendel dağılım etkisi ölçülebilir ve hayvanın
EBV'si çok doğru bir şekilde tahmin edilebilir.
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Bölüm 8.12: Damızlık değer tahmininin özeti
Özetle: Kendi performansı, yüksek kalıtım oranına sahip özellik için değerlidir. Yarım
kardeşlerden toplanan fenotipler, tam kardeşlerden toplanan fenotiplerden daha değerlidir.
Daha da değerlisi, yarı kardeş soyundan toplanan fenotiplerdir: hayvanla ortak bir ortam
yoktur, genellikle daha büyük potansiyel sayılar mevcuttur ve yavrular, hayvanın genetik
potansiyelinin gerçek yarısını alırlar. Bunların tümü, en doğru tahmin edilen damızlık
değerine izin verir. Artık seçimin doğruluğunu nasıl hesaplayacağınızı biliyorsunuz. Ama
neden yapasın? Çünkü EBV'nin doğruluğu ne kadar yüksekse, hayvanları yanlış sıraya koyma
riski o kadar düşük olur ve dolayısıyla damızlık için yanlış hayvanları seçme riski de o kadar
düşük olur. Şekil-4, doğruluğun anlamını göstermektedir. Şekilde, her biri 50 EBV'yi temsil
eden, ancak çeşitli doğruluk seviyelerine sahip üç normal dağılım bulunmaktadır. En doğru
EBV, 45 ile 55 arasında % 95 güven aralığına sahiptir. Diğer bir deyişle: damızlık değerinin
en iyi tahmini 50'dir, ancak bu tahmin çevresinde bir miktar yanlışlık vardır. Bununla birlikte,
gerçek damızlık değerinin 45 ile 55 arasında olduğu % 95 kesindir. En az doğru olan EBV en
iyi tahminin 50 olduğunu, ancak % 95 güven aralığının 35 ile 65 arasında olduğunu gösterir.
Bu, en doğru tahminden çok daha büyüktür. Hayvanları yanlış sıralama riskinin daha büyük
olduğu anlamına gelir.

Şekil-4: Aynı EBV etrafındaki ancak yüksek, orta veya düşük doğrulukla tahmin edilen
dağılımlar.
Doğruluktaki bu fark, farklı bir kalıtım derecesinin bir sonucu olabilir. Kalıtım derecesi ne
kadar yüksekse, EBV o kadar doğru olur. Ancak, regresyon katsayısını belirlemek için
kullanılabilecek, örneğin yalnızca sınırlı sayıda yavru gibi, yetersiz kalitede bilgi kaynağının
bir sonucu da olabilir. Bu durumda, bir sonraki damızlık değeri tahmininden daha fazla
bilginin mevcut olması muhtemeldir. Daha fazla bilgi genellikle regresyon katsayısının daha

182

iyi belirlenebileceği ve dolayısıyla damızlık değerinin daha doğru tahmin edilebileceği
anlamına gelir. Bunun, en iyi tahminin boyutu ve dolayısıyla hayvanların sıralaması için
sonuçları olabilir !!
İşte tam da bu nedenle EBV, özellikle az bilgiye sahip genç hayvanlar, yeni damızlık değeri
tahminleriyle değişebilir. Eğer yaparlarsa, hangi yönde değişecekleri belirsizdir: yukarı veya
aşağı eşit derecede olasıdır.
Böylece:
Bir EBV'nin doğruluğu ne kadar düşükse, yeni bilgi kaynakları (örneğin yavrular) mevcut
olduğunda EBV'de bir değişiklik riski o kadar büyük olur.

Bölüm 8.13: Yavru sayısının doğruluk üzerindeki etkileri

Şekil-5: Damızlık değerlerini tahmin etmek için bilgi kaynağı olarak yavru sayısı (HS) ile 4
farklı kalıtım için EBV'nin doğruluğu arasındaki ilişki.
Şekil-5'te, ebeveynlerinin damızlık değerini tahmin etmek için gözlemlerle birlikte üvey
kardeş yavrularının sayısı ile bu ebeveyn için EBV'nin doğruluğu arasındaki ilişkiyi
görüyorsunuz. Çizgiler, kalıtım derecesi sırasına göre düzenlenmiştir. Yüksek kalıtım
derecesine (0.8) sahip bir özellik için, 0.85'lik bir doğruluk için 10 yavru yeterlidir, oysa 0.2
kalıtım derecesine sahip bir özellik için bunu başarmak için 48 yavruya ihtiyacınız olacaktır.
Ne kadar fazla bilgi mevcutsa, bu örnekte birçok yavru, EBV'nin doğruluğu o kadar yüksek
olur. Kalıtım derecesi düşük olsa bile, doğruluk eninde sonunda 1'e yaklaşacaktır. Düşük
kalıtım derecesi için çok (genellikle gerçekçi olmayan) büyük sayıda yavruya ihtiyacınız
olacaktır: 0,2 ve 100 yavru kalıtım derecesi ile doğruluk 'sadece' % 91,7'dir ve 200 yavru ile
bu yalnızca % 95,6'ya yükselir. Genel bir kural, EBV'nin doğruluğu ne kadar yüksek olursa,
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ek bilgi (daha fazla yavru) elde edilirse değişme olasılığının o kadar düşük olmasıdır. Fertilite
ile ilgili özellikler genellikle düşük kalıtım derecesine sahiptir. Kitle seçimi yapılan bu
özellikler için EBV'nin doğruluğu düşük olacaktır. Bununla birlikte, süt sığırlarında (boğalar),
domuzlarda (erkek domuzlar) veya kümes hayvanlarında (tavuklar ve horozlar) olduğu gibi
çok büyük sayıda yavru üretilebilirse, EBV de buna bağlı olarak çok daha doğru bir şekilde
tahmin edilebilir.
Böylece:
Kalıtım derecesi düşük olan özellikler için bile, yeterince büyük sayıda yavru hakkında bilgi
mevcutsa, doğruluk 1'e yükselebilir.

Bölüm 8.14: En yüksek EBV'yi mi yoksa en yüksek doğruluğu mu istiyorsunuz?

Şekil-6: Aynı EBV için (sağda) veya bir farklılık için EBV'de doğruluğun etkisi (solda).

Artık bir damızlık değerinin nasıl tahmin edileceğini biliyorsunuz ve bilgi kaynaklarının
(fenotipik gözlemlere sahip akraba hayvanlar) mevcudiyetinin EBV'nin doğruluğu üzerindeki
etkisini öğrendiniz. Hangisi daha önemli? En yüksek EBV'ye sahip hayvanı mı yoksa en
yüksek doğruluğu mu seçmelisiniz? Buna hızlı bir şekilde cevap vermek için: en yüksek
EBV'ye gidin. Bunun neden yapılacak en iyi şey olduğunu anlamak için hem EBV'nin hem de
doğruluğun anlamını anlamak önemlidir. Daha önce gördüğümüz gibi, EBV, hayvanın
damızlık değerinin bir tahminidir. Bu bir tahmindir, yani doğru olabilir, ancak aynı zamanda
yanlış da olabilir. Ancak bunun damızlık değerinin EN İYİ tahmini olduğunu anlamak
önemlidir. Hayvan ve akrabaları hakkında sahip olduğumuz bilgilere göre en olası damızlık
değeridir. Tahmini damızlık değerinin doğruluğu, ne kadar yanılabileceğimizi gösterir. Bu,
şekil-5'te gösterilmektedir. Üstte, doğruluğun anlamını belirtmek için daha önce kullanılmış
olan rakamın aynısını görüyorsunuz. Tüm tahminler aynı EBV'ye aittir, ancak farklı
doğruluklara sahiptir. Bu durumda, tümü aynı EBV'ye sahip olduğundan en yüksek doğruluk
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oranına sahip hayvanı seçersiniz. Bu, yanlış seçim yapma riskini azaltmak içindir. Alttaki
şekilde aynı üç doğruluğu görüyorsunuz, ancak şimdi EBV farklı. En yüksek EBV, en düşük
doğruluğa sahiptir. Ama yine de en iyi hayvan olduğu tahmin ediliyor. Gerçek damızlık
değerinin daha düşük olma riski vardır, ancak aynı zamanda gerçek damızlık değerinin
EBV'den bile daha yüksek olma şansı eşittir! Başka bir deyişle: tahminin değeri konusunda
güvensizlik olsa bile, EBV en iyi tahmindir ve en olası değeri gösterir. Bir hayvan, çok
yüksek doğrulukla çok düşük bir EBV'ye sahip olabilir. Elbette yüksek EBV ve yüksek
doğruluğun bir kombinasyonu en uygun olacaktır. Kabul etmek istediğiniz doğruluk düzeyini
almak istediğiniz riske bağlıdır.
Böylece:
EBV, bir hayvanın damızlık değerinin EN İYİ tahminini sağlar. Doğruluk, TBV'nin eşit
olasılıkla daha yüksek veya daha düşük olabileceği EBV ve TBV arasındaki fark riskini
gösterir.

Bölüm 8.14.1: Bir süt sığırı örneğinde EBV'den daha ağır basan doğruluk
Teori, bir örnekle daha açık hale gelebilir. Süt sığırcılığı ıslahında, örneğin, genç bir boğanın
sadece ebeveynlerininkine bağlı olarak süt üretimi için bir damızlık değeri vardır. EBV'si çok
yüksek olabilir, bu tahminin doğruluğu düşüktür. Babasının % 90 doğruluğu yüksek bir
EBV'si olabilir (performans kayıtları olan daha büyük kız grubu), annesinin yalnızca kendi
performansı ve belki akrabaları hakkında bazı bilgileri vardır, bu nedenle doğruluğu % 35
civarında olacaktır. Genç boğanın damızlık değerinin doğruluğu 0,25 × 90 + 0,25 × 35 = %
31,25 olacaktır. Bu ebeveynin ortalamasından çok daha düşük olmasının önemli nedeni
Mendel dağılımıdır: Genetiğinin yarısını babasından ve yarısını annesinden miras aldığını
biliyorsunuz. Ama hangi yarısının olduğunu bilmiyoruz. Her birinin en iyi yarısını miras
almış olabilir, bu da beklenenden daha iyi genç bir boğayla sonuçlanır. Ama aynı zamanda
her iki ebeveynin de en kötü yarısını miras almış olabilir, bu da kızlarının çok hayal kırıklığı
yaratan performansıyla sonuçlanır. Çünkü genetiğinin gerçekte ne kadar iyi olduğuna dair bir
izlenim edinmeden önce kızlarının süt üretmesini beklemeniz gerekecek. Ve % 90 emin
olmak için birçok kıza ihtiyacınız var (% 90 doğruluk). Bu güvensizliğe rağmen, en yüksek
EBV'ye sahip genç boğanın hâlâ en iyi boğa olması bekleniyor. Bu örnek süt sığırlarıyla
ilgiliydi, ancak elbette aynı hikâye başka herhangi bir hayvan türü için de anlatılabilirdi. Ana
mesaj, ebeveynlerin iyi olduğunu bilseniz bile (yüksek EBV'nin yüksek doğruluğu), yine de
yavru Mendel dağılımı bileşeninin etkisi nedeniyle beklenenden farklı performans
gösterebilir.
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Böylece:
Genç yavruların EBV'sinin doğruluğu, Mendel dağılımının nispeten büyük etkisi nedeniyle
ebeveynlerinin ortalamasına eşit değildir: Islah, EBV'yi doğru bir şekilde tahmin etmek için
yeterli bilgiye sahip oluncaya kadar kumar oynamaya devam eder.

Bölüm 8.15: Genomik seçim
Genç boğanın EBV örneğinden; genç boğanın kızları üzerinde fenotipik gözlemler
yapılıncaya kadar EBV'sinin doğruluğunun düşük kalacağı anlaşıldı. Bu çok zaman alır.
Kızların doğmasını beklemek zorunda kalmadan, daha genç yaşta EBV'nin doğruluğunu
artırmanın bir yolu varsa çok ilginç olurdu. Hayvanları enfekte etmek, detaylı röntgen çekmek
veya kesmek zorunda kalmadan, onları bazı sağlıkla ilgili özellikler veya et kalitesi gibi
ölçülmesi zor veya pahalı olan özellikler için damızlık değerlerini tahmin etmenin bir yolu
varsa da çok ilginç olurdu. Ve birkaç yıldan beri bunu yapabilen bir yöntem var: genomik
seçim.

Şekil-7: Genomik seçimin ardındaki lojistiğe şematik genel bakış. Referans popülasyon,
fenotip ve SNP genotipleri arasındaki ilişkileri tahmin etmek için bilgi sağlar. Bu ilişkiler
daha sonra fenotipi olmayan, ancak referans popülasyonun dışındaki SNP genotipine sahip
hayvanlar için genomik damızlık değerlerini tahmin etmek için kullanılan tahmin
denklemlerine çevrilir.
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Genomik seleksiyonla, bir hayvanın damızlık değerini, kendi performansına veya çok sayıda
yavrusunun performansına ihtiyaç duymadan oldukça doğru bir şekilde tahmin etmek
mümkündür. Genomik seleksiyon, çok yoğun bir genetik marker seti (SNP) ile seçilmiş bir
hayvan grubundaki fenotipler arasındaki ayrıntılı ilişkilerin tahminine dayanır. Bu ilişkiler
daha sonra, bundan böyle genomik damızlık değeri denen (gEBV) büyük bir SNP kümesi için
genotiplendirilmiş ancak doğru EBV'lerini tahmin etmek için geleneksel kendi veya çok
sayıda fenotipli yavru performansı gibi bilgileri olmayan akraba hayvanlar için kullanılabilir.
Genomik seçim ile hayvanın DNA'sı, hayvanın kendisi veya yakın akrabaları hakkında
fenotip toplamak zorunda kalmadan damızlık değerini tahmin etmek için bilgi sağlar.

Bölüm 8.15.1: Genomik seçimin prensibi
Şekil-7'de genomik seçimin genel prensibi gösterilmektedir. Öncelikle, seçilmiş bir hayvan
grubu hakkında pek çok bilginin toplanması gerekir: referans popülasyon. Bu referans
popülasyondaki tüm hayvanlar, tüm genoma güzel bir şekilde yayılmış çok büyük sayıda SNP
için genotiplendirilmiştir. Kaç tane, hâlâ tartışılıyor, ancak en az birkaç bin (örneğin 60.000).
Daha fazla SNP için genotipleme daha pahalıdır, ancak aynı zamanda SNP ile fenotipler (yani
SNP etkileri) arasında daha doğru tahmin edilen ilişkilerle sonuçlanacaktır. Ayrıca referans
popülasyondaki optimum hayvan sayısının ne olacağı hâlâ tartışılmaktadır. Bu hayvanların
fenotiplemesi ve ayrıntılı genotiplemesi maliyetli olduğundan, daha büyük bir popülasyon
açıkça daha pahalıdır. Ancak daha büyük bir popülasyon, SNP etkilerinin daha doğru
tahminlerine de izin verir. Hayvan ıslahının birçok yönü gibi, referans popülasyonun
büyüklüğünün ve SNP sayısının seçimi, bir maliyet-fayda analizi meselesi olacaktır.
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Referans popülasyonun fenotipleri ve genotipleri göz önüne alındığında, genotip ve fenotip
arasındaki ilişkiler, genetik markerlerin her biri için tahmin edilecektir. Daha sonra, tahmin
edilen etkiler tahmin denklemlerinde birleştirilir. Bunlar, ilk SNP'nin + ikinci SNP'nin
etkisinin +… + son SNP'nin etkisinin sadece toplamlarıdır (tahmini SNP etkileri toplamadır!).
Böylece nihai sonuç, tüm tahmini SNP etkilerinin toplamıdır. Her SNP'nin 2 alleli
olduğundan, her SNP için 3 olası genotip vardır. Tahmin denklemleri, her SNP için referans
popülasyonda mevcut olan tüm genotiplerin etkilerinin tahmin edileceği şekilde oluşturulur.
Bu, büyük bir referans popülasyona ihtiyaç duymanızın nedenlerinden biridir: tüm bu SNP
etkilerini doğru bir şekilde tahmin etmek için, her genotipin yeterince çok sayıda hayvan
tarafından temsil edilmesi gerekir. Şimdi, tahmini SNP etkilerine sahip bir dizi denklemimiz
var. Referans popülasyonun dışındaki hayvanların damızlık değeri artık bu denklemlerin SNP
genotiplerine uygulanmasıyla tahmin edilebilir. Yalnızca genomik bilgilere dayanan bu
damızlık değerlerine genomik damızlık değerleri veya gEBV denir.
Böylece:
Genomik seleksiyon, çok yoğun bir genetik marker seti (SNP) ile seçilmiş bir hayvan
grubundaki fenotipler arasındaki ayrıntılı ilişkilerin tahminine dayanır: referans
popülasyon.
Ortaya çıkan tahmin denklemleri daha sonra ek fenotiplere ihtiyaç duymadan genomik
damızlık değerini (gEBV) tahmin etmek için popülasyonun geri kalanının SNP genotiplerine
uygulanır.

Bölüm 8.15.2: Referans popülasyonun bileşimi
Referans popülasyonun yeterli büyüklüğünün yanı sıra, SNP ve fenotipler arasındaki tahmini
ilişkilerin ana popülasyonda da mevcut olduğundan emin olmak için referans popülasyonun
ana popülasyonla akraba olması da önemlidir. Referans ve ana popülasyon arasındaki genetik
akrabalık ne kadar küçükse, SNP ve fenotip üzerindeki etkiyi belirleyen genler arasındaki
rekombinasyon nedeniyle ana popülasyonda o kadar fazla ilişki farklı olacaktır. Ayrıca, küçük
genetik akrabalıklarla, bağın çoğu hâlâ var olacaktır, çünkü her iki popülasyondaki hayvanlar
aynı ırkdandır, ancak akrabalık ne kadar yakınsa, ilişkilerin tahminleri o kadar iyi olur.
Böylece:
Referans popülasyon ile ana popülasyon arasındaki genetik bağ, genomik seçimin doğruluğu
üzerinde etkilidir. SNP ve fenotip arasındaki ilişkiler nesiller arasında kaybolabilir.
Referans ve ana popülasyon arasındaki genetik bağa duyulan ihtiyaç, referans popülasyonun
kısıtlı çalışma hayatının nedenidir. Fenotip ve SNP arasındaki tahmini ilişkilerin doğruluğu
nesiller boyunca azalır. Ana neden, fenotipi etkileyen genler ile SNP arasındaki
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rekombinasyondur. Referans popülasyonun genotiplendirilmesinde kullanılan SNP sayısı ne
kadar fazlaysa, raf ömrü de o kadar uzun olur. Ancak SNP ile genler arasındaki ilişki nesiller
boyunca azalacak. Tek çözüm, referans popülasyonu güncellemektir. Referans popülasyonun
çalışma ömrünü uzatmak için en iyi stratejinin ne olacağı hâlâ belirsizdir. Başlangıçtan
itibaren popülasyonda çok sayıda hayvan olmalı mı? Yoksa daha küçük başlayıp her nesle
yeni hayvanlar eklemek daha mı iyi? Ve kaç hayvan? Referans popülasyon çok büyük olsa
bile, tahmini SNP ilişkilerini güncellemek için düzenli olarak yeni hayvanlar eklemenin
gerekli olduğu anlaşılmıştır.
Böylece:
SNP ve fenotipler arasındaki ilişkileri sürdürmek için referans popülasyonların düzenli
olarak güncellenmesi gerekir.

Bölüm 8.15.3: Genomik seçimin doğruluğu
Tahmini damızlık değerinin doğruluğu 3 faktöre bağlıdır: özelliğin kalıtım derecesi (h2),
referans popülasyondaki hayvan sayısı (N) ve q adlı bir parametre. q, genomun uzunluğu
hakkındaki bilgileri o popülasyondaki o özellik için akrabalı yetiştirme düzeyiyle birleştiren
popülasyona ve özelliğe özgü bir parametredir. Bağımsız kromozom segmentlerinin sayısının
bir tahminidir. Bir kromozom üzerinde birbirine yakın olan SNP, aralarında rekombinasyon
olmaksızın birlikte miras kalacaktır. İki SNP birbirinden ne kadar uzaksa, aralarında bir
rekombinasyon olayı olması o kadar muhtemeldir. Akrabalı yetiştirme derecesi ne kadar
yüksek olursa, genom üzerindeki homozigotluk seviyesi o kadar yüksek olur ve dolayısıyla
daha az rekombinasyon, iki SNP arasında SNP allellerinin kombinasyonunda bir değişikliğe
neden olur. Bağımsız bir segment, farklı allel kombinasyonlarıyla sonuçlanan rekombinasyon
olasılığının bir ölçüsüdür. Genom ne kadar uzun olursa, kromozomal segmentler o kadar
bağımsız olacaktır. Bu karmaşık bir hikaye. Şimdilik, q'nun bir popülasyona özgü olduğunu
ve farklı özellikler için farklı değerlere sahip olabileceğini hatırlamak yeterlidir. Detaylar bu
dersin kapsamı dışındadır. Bir formülde genomik seçimin doğruluğu şu şekilde ifade
edilebilir:

Böylece:
Genomik seçimin doğruluğu, kalıtım derecesine, referans popülasyondaki hayvanların
sayısına ve genomun boyutu ile akrabalı yetiştirme seviyesi arasındaki ilişkiyi yansıtan bir
popülasyon parametresi q'ye bağlıdır.
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Bölüm 8.15.4: Referans popülasyonun boyutu

Şekil-8: Referans popülasyondaki hayvan sayısı ile farklı kalıtım derecesine sahip özellikler
için genomik seçimin doğruluğu arasındaki ilişki.
Şekil-8'de, gEBV'nin yalnızca genomik bilgi kullanılarak tahmin edildiği ve q'nun 500 olduğu
varsayılarak, 4 farklı kalıtım derecesi için referans popülasyonun artan boyutuyla
doğruluktaki artışı görüyorsunuz. Üst çizgi, en yüksek kalıtım derecesine (0.9) ve en alttaki en
düşük kalıtım derecesine (0.05) sahip olan özelliği temsil eder. Aynı doğruluk düzeyine
ulaşmak için, kalıtım derecesinin boyutunda bir azalma, referans popülasyonun boyutunda
büyük bir artış gerektirir. Örneğin, 0,6 doğruluk elde etmek için, 0,05 kalıtım derecesi olan
özellikler için 5630 gerekirken, 0,90 kalıtım derecesine sahip özellikler için yalnızca 320
gerekir. Bu, genomik seçimin çok güzel bir araç olmasına rağmen, küçük popülasyonlar için
ve özellikle de düşük kalıtım derecesine sahip özellikler için uygun olmadığını
göstermektedir. Potansiyel bir çözüm olarak popülasyonlar (soykütüğü kitapları), bir referans
popülasyon oluşturmada güçleri birleştirebilir, böylece maliyetleri ve aynı zamanda faydaları
da paylaşabilirler. Bu, bir dizi uluslararası yetiştirme kuruluşunun bir referans popülasyonu
paylaştığı

süt

sığırcılığı

alanındaki

güncel

uygulamadır.

Farklı

ırkların

referans

popülasyonlarının birleştirildiğine dair hiçbir örnek yoktur. Teorik olarak, bu sadece
SNP'lerin yoğunluğu çok yüksek olduğunda etkili görünüyor.
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Böylece:
Referans popülasyonun boyutu, doğru gEBV elde etmek için sınırlayıcı bir faktör olabilir.
Çözüm, ıslah birlikleri arasında güçleri birleştirmek olabilir.
Çok genç yaşta doğru olarak tahmin edilen bir damızlık değerine sahip olmanın yanı sıra,
genomik seçim, birçok hayvanın EBV'sini iyileştirmek için yalnızca nispeten sınırlı sayıda
fenotip yeterli olduğundan, doğru bir şekilde ölçülmesi pahalı olan özelliklerin seçimi için
özellikle yararlıdır. Genomik seçim, hayvanın veya yakın akrabasının fenotipik bilgisi
olmadan seçime izin verse de, seçimin doğruluğu yine fenotip kaydının doğruluğu ile
belirlenir. Özellikle referans popülasyonda fenotiplerin kaydı mümkün olduğu kadar doğru
yapılmalıdır çünkü bu fenotipler SNP ile ilişkileri aracılığı ile popülasyonun geri kalanının
seçiminde kullanılır. Hatalı fenotipler, SNP ve fenotipler arasında optimumun altında ilişki
tahminlerine ve dolayısıyla yetersiz tahmin edilen gEBV'ye neden olur. Hatalı gözlemlerin
etkisinin doğrudan kalıtım derecesinin boyutuna yansıdığını ve bu etkinin şekil-8'de
gösterildiğini unutmayın.
Genomik ve geleneksel damızlık değeri tahminini birleştirmek mümkündür. Hayvan veya
akrabaları hakkındaki fenotipik bilgiler gEBV'nin doğruluğuna katkıda bulunacaktır. Bunun
nasıl ekleneceğine ilişkin ayrıntılar bu dersin kapsamının ötesine geçer.

Bölüm 8.16: Hayvanların sıralanmasıyla ilgili temel konular
1. Tahmini damızlık değerleri, hayvanların genetik potansiyeline ilişkin tahminler sağlar ve
ebeveyn olarak potansiyel değerlerini gösterir.
2. Tahmini damızlık değerleri, fenotip üzerindeki genotipik bilgilerin regresyonuna
dayanmaktadır.
a. Daha iyi kaliteli fenotipik bilgi ve daha iyi kaliteli regresyon katsayısı birlikte,
tahmini damızlık değerini iyileştirir.
b. Tahmini damızlık değerinin doğruluğu, tahmini damızlık değerinin gerçek damızlık
değerine ne kadar benzediğini gösterir.
3. Kitle seçimi, hayvanları kendi performanslarına göre sıralamayı içerir.
a. Tekrarlanan gözlemler, kitle seçiminin doğruluğuna katkıda bulunur.
4. Hayvan modeli, damızlık değerlerinin tahmin edilmesinde akrabalar hakkındaki bilgilerin
dâhil edilmesine izin verir.
a. Tahminler için genellikle BLUP kullanılır. Akrabalar hakkındaki bilgileri birleştirir
ve fenotipik verilerin sistematik etkilerden temizlenmesine izin verir.
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b. Akraba bilgilerinin doğruluğu, kalıtım derecesine ve akraba sayısına bağlıdır. Kardeş
bilgisi olması durumunda, ortak bir çevresel etkinin varlığı, tahmini damızlık
değerlerinin doğruluğunu azaltabilir.
5. Genomik seçim, bir referans popülasyonun fenotiplerini ve kapsamlı SNP genotiplerini
birleştirir ve ortaya çıkan ilişkileri, SNP genotiplerine sahip diğer hayvanlar için damızlık
değerlerini tahmin etmek için kullanır.
a. Çok genç yaşta doğru EBV'ye izin verir.
b. Ölçülmesi zor veya pahalı fenotipler için kullanışlıdır.
c. Referans popülasyonun yeterince büyük olması ve düzenli güncelleme yapılması
gerekir.
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BÖLÜM 9: GENETİK İLERLEMEYİ TAHMİN ETMEK
Artık hayvanları genetik potansiyellerinin en iyi tahminine göre sıralayacak araçlara sahip
olduğumuza göre, damızlık için en iyi hayvanları seçmeye başlamaya hazırız. Hemen yeni
sorular ortaya çıkıyor, çünkü kaç hayvan seçmeliyiz? Daha fazla veya daha az hayvan
seçersek ne gibi sonuçlar olur? Ve damızlık bir hayvan ne kadar süreyle hizmette olmalıdır?
Yeni generasyonu yetiştiren ebeveynler arasında ayrım yapmalı ve yeni ebeveynler yetiştiren
ebeveynleri ortadan kaldırmalı mıyız? Bu bölümde, bu soruları yanıtlamak için araçlar
sunulacaktır. Ayrıca seçim kararlarının genellikle pratik sınırlamalarla yönlendirildiğini de
öğreneceksiniz.

Diyagrama, ıslah programı döngüsünde yer alan aşamalara tekrar bakarsak, seçim kriterlerini
belirleme aşamasından gerçek seçim ve çiftleşme aşamasına geçtik. Bu bölümde, genetik
ilerlemeyi tahmin ederek seçim kararlarının sonuçlarına odaklanacağız. Birleştirme bir
sonraki bölümün konusu olacak.

Bölüm 9.1: Genetik ilerleme: genel bakış
Genetik ilerleme elde etmek ve dolayısıyla genetik ilerleme veya genetik kazanç sağlamak
için bir dizi adım gereklidir. Öncelikle, hayvanların tahmin edilen genetik potansiyellerine
göre sıralanması gerekir. Genetik potansiyele (EBV) ilişkin en doğru tahminlerin nasıl elde
edileceği önceki bölümün konusuydu. Artık hayvanlar sıralanabildiğine göre, bir sonraki adım
damızlık için en iyisini seçmektir. Seçim kararlarının başarısı bir dizi faktöre bağlıdır:
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1. Seçim altındaki özellik (yani ıslah hedefindeki özellik) ne kadar kalıtsaldır?
2. Popülasyonda bu özellik için ne kadar genetik çeşitlilik var?
3. EBV'nin ortalama doğruluğu ve dolayısıyla seçimin doğruluğu nedir?
4. Damızlık için hayvanların ne kadarı seçilecek?
5. Genetik ilerleme generasyondan ziyade her yıl ifade edilmesi gerekiyorsa: Bir generasyon
ne kadardır?
Kalıtım derecesi ve genetik varyans popülasyon parametreleridir ve yetiştiriciden
etkilenemez. Bu, kalıtım derecesini tahmin etmek için toplanan fenotiplerin iyi kalitede
olduğunu ve pedigrinin hatasız kaydedildiğini varsayar.
Yetiştiricinin etkileyebileceği bir faktör, seçimin doğruluğudur. Yeterli sayıda yavru damızlık
değerini tahmin etmek için kullanılabilirse, o zaman doğruluk, yalnızca birkaç kardeşin
performansının mevcut olmasından daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte, hayvanları
seçmeden önce birçok yavrunun doğmasını beklemenin bir dezavantajı, yeterli bilginin
toplanmasının çok uzun sürmesidir.
Şekil-1' belirli bir özellik için fenotiplerine göre sıralanmış bir popülasyonun gösterimidir.
Çoğu hayvan ortalama bir fenotipe sahiptir, çok azı çok düşük puan alır ve çok azı çok yüksek
puan alır. Sıralamadan sonra en iyi hayvanları seçebilirsiniz. Seçilecek popülasyonun oranının
boyutu, damızlık için kaç hayvanın gerekli olduğuna bağlı olacaktır. Seçilen oran, etkilemesi
en kolay faktördür. Daha küçük bir oran, daha büyük genetik ilerleme ile sonuçlanır çünkü az
seçilen hayvanlar, seçilen daha büyük bir orana göre daha üstün olacaktır.
Bununla birlikte, seçilen oran, iki ana nedenden ötürü sınırsız şekilde küçük olamaz: Birinci,
neden, popülasyon büyüklüğünü korumaktır. Dolayısıyla, az sayıda hayvan seçilirse, bunların
tüm hayvan generasyonun yerini alacak kadar yeterli sayıda yavru üretebilmesi gerekir.
Özellikle dişilerde yavru sayısı sınırlayıcı bir faktör olabilir. İkincisi, çok sayıda yavruya
ebeveyn olarak seçilen birkaç hayvan, sonraki generasyonda yakından akraba olan birçok
hayvanla sonuçlanır ve bu nedenle, FAO'nun önerdiği şekilde % 0,5 ila 1 sınırını aşabilen bir
akrabalı birleştirme oranına ulaşır.
Nesil başına genetik ilerleme artmış olsa da, yıllık genetik ilerleme artmaz hatta azalır. Başka
bir deyişle: artan seçim doğruluğu ile yıllık en büyük genetik kazanımı elde etmek için gerekli
bilgiyi elde etmek için gereken süre arasında bir denge vardır.
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Şekil-1: En iyi hayvanların bölümünün seçildiği bir popülasyonun gösterimi. Y ekseninde bu
fenotipe sahip hayvanların frekansı ve x ekseninde de dikkate alınan özellik bulunuyor.
Böylece:
Bir ıslah programının başarısını optimize etmek için, nispeten kısa vadeli kararları
dengelemek önemlidir: yüksek genetik ilerleme elde etmek ve popülasyonun uzun vadeli
sürdürülmesi: akrabalı yetiştirme oranını kontrol etmek.

Bölüm 9.2: Islah, geleceği tahmin etmektir
Islah her zaman geleceğe yöneliktir. Şimdi vereceğiniz kararlar gelecek nesilleri
etkileyecektir. Belirlediğiniz ıslah hedefi, gelecekte neyin önemli olacağını düşündüğünüzü
gösterir. Pazarı analiz ettiniz ve müşterilerin bundan birkaç yıl sonra ne isteyeceği konusunda
bir fikriniz var. Esas olarak süt mü, tereyağı mı yoksa peynir mi olacak? Esas olarak domuz
pirzolası mı, jambon mu yoksa domuz pastırması mı olacak? Çoğunlukla göğüs eti mi, bacak
mı yoksa tam karkas mı olacak? Birinci sınıf spor atları mı yoksa eğlence atları mı olacak?
Pazarın boyut olarak nasıl gelişeceği hakkında da bir fikriniz var: büyüyecek mi yoksa
küçülecek mi? Bu geçici mi yoksa uzun vadeli bir gelişme mi? Damızlık popülasyonunuzu
artırmalı mı yoksa hayvanları satmalı mısınız? Pazar ulusal ve uluslararası düzeyde mi
olacak? Son olarak, ıslah sistemleri ve yönetmeliklerinde beklenen gelişmeler hakkında bir
fikriniz var. Barındırma sistemleri, beslenme vb. ile ilgili yeni gelişmeler nelerdir ve
hayvanlarınızın performansını nasıl etkilemeleri beklenmektedir? Ulusal (uluslararası)
hükümet, mevcut üretim sisteminizi sınırlayabilecek yeni düzenlemeler duyurdu mu?
Yaklaşan bu değişiklikleri önceden tahmin etmeli misiniz?
Islah hedefinizi belirlemek ve güncellemek, ıslah programınızın potansiyel başarısının çok
önemli bir parçasıdır. Bugün verdiğiniz kararların ancak yavru doğduktan ve performans
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göstermeye başladıktan sonra ortaya çıkmaya başlayacağını unutmamak önemlidir. Ve türe
bağlı olarak, bundan yıllar sonra olabilir. Kararlarınızın gerçek etkisi ancak birkaç nesil sonra
ortaya çıkacaktır. Islah hedefi geleceğe yöneliktir ve genellikle 10 ila 15 yıllık bir süre için
belirlenir.
Böylece:
Islah; geleceği tahmin etmekle ilgilidir. Pazarda beklenen tüm gelişmeler ve üretim
koşulları, geleceğin nasıl görüneceği konusunda bir rol oynar. Islah hedefi belirlenirken
hepsinin önceden tahmin edilmesi gerekir.

Islah hedefi göz önüne alındığında, damızlık için seçmeniz gereken hayvan sayısına ve bu
seçilen ebeveynlerin üreteceği yavru sayısına karar vermeniz gerekecektir. Seçtiğiniz seçim
stratejisi, yavruların performansını tahmin etmenize olanak tanır. Sonuçlar, stratejide bazı
değişiklikler önerebilir. Bu nedenle, gerektiğinde ayarlamalar yapılabilmesi için bu sonuçları
önceden tahmin etmek önemlidir. Bu bölümde odaklanacağımız konu şudur: yavrularda
performans nasıl tahmin edilir, bu tahmin nasıl geliştirilebilir ve seçim kararlarının sonuçları
nelerdir.

Bölüm 9.3: Genetik ilerleme: temel ilke
Islah, damızlık için en iyi hayvanları seçmekle ilgilidir. Islah kararlarının başarısı gelecek
nesilde değerlendirilebilir. Gelecek nesildeki hayvanlar ortalama genetik olarak mevcut
nesildekilerden üstünse, gelecek nesildeki hayvanlar mevcut nesildeki hayvanlardan daha iyi
performans gösterir. Neden ortalama olarak? Çünkü ebeveyn olarak en iyi hayvanları seçmiş
olsanız bile, onların yavruları her iki ebeveynden gelen genetiği birleştirir. Bu
kombinasyonlardan bazıları ebeveynlerinkinden bile daha iyi olacaktır: bunlar ebeveynlerden
daha iyi performans gösterirler. Bununla birlikte, diğerleri, bireysel olarak her iki ebeveynden
de daha düşük kalitede bir genetik kombinasyonu almış olacaktır. Bunlar da ebeveynlerden
daha düşük performans gösterecekler. Performanstaki bu varyasyon, Mendel örneklemesinin
sonucudur: her yavru, her ebeveyninin genotipinin yarısını alır, ancak her biri, aynı zamanda
gamet üretimi (mayoz) sürecinde de yeniden birleşen farklı bir kromozom kombinasyonuna
sahip olacaktır. Bu, bir popülasyondaki genetik çeşitliliği sürdürmenin önemli bir kaynağıdır.
Seleksiyonla genetik ilerlemeyi tahmin etmeye geri dönelim. Şekil-2'de şematik bir genel
bakışta seçim ve yanıt sürecini görüyorsunuz. İki normal dağılım, iki nesli temsil ediyor. En
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büyük dağılım ebeveynlerin neslidir. En iyi hayvanlar damızlık için seçilir. Diğer hayvanlar
damızlık programı dâhilinde üreme dışı kalıyor. Seçilen ebeveynler, popülasyon
ortalamasından daha iyi performans gösteriyor. Ebeveynler ile toplam popülasyon arasındaki
performans farkı (yani seleksiyon üstünlüğü), S ile gösterilir ve seleksiyon üstünlüğü olarak
adlandırılır. Bu durumda "performans"ın seçim kriterini gösterdiğine dikkat edin. Bu fenotip
(kitle seçimi) veya EBV olabilir. Seçilen ebeveynler sonraki nesli üretir. Bu nesil ortalama
olarak önceki nesilden daha iyi performans gösterecek. Her iki nesil arasındaki ortalama
performanstaki fark, R olarak gösterilir ve genetik ilerleme olarak adlandırılır. Genel
olarak, yavru nesil ebeveynlerin ortalaması kadar iyi performans göstermeyecektir. Neden?
Çünkü seçim, hayvanların gerçek genetik potansiyeline (TBV) değil, bunun bir tahminine
(EBV) dayanıyordu. Seçim farkı ile seçim yanıtı arasındaki farkın ne kadar büyük olduğu
tahminin kalitesine bağlıdır. Tahmin ne kadar iyi olursa, yavrunun performansı seçilen
ebeveynlerin performansına o kadar yakın olacaktır. Bununla birlikte, tahmin ne kadar
zayıfsa, genetik olarak en iyi hayvanlar bu şekilde olmadığı için o kadar sık yanlış seçim
kararları alınacaktır. Bu, daha az genetik ilerleme ile sonuçlanır. EBV'nin (neredeyse)
doğruluk eksikliğinin hiçbir zaman seçim farkından daha büyük bir genetik ilerleme ile
sonuçlanmadığına dikkat edin. Bunun olabileceği tek durum, melezleme durumudur (daha
fazla açıklama için bu bölüme bakın). Popülasyon içindeki seçimde amaç, ebeveyn olarak en
iyi hayvanları seçmektir. Herhangi bir yanlışlık, beklenenden daha iyi değil, daha az
performans gösteren bir sonuca (yavrulara) yol açacaktır.

Şekil-2 Seçim ve genetik ilerleme ilkesine şematik genel bakış
Böylece:
Genetik ilerlemeyi tahmin etmek, geleceği tahmin etmekle ilgilidir: yavrular mevcut nesle
kıyasla ne kadar daha iyi performans gösterecektir. Seçilen ebeveynlerin kendi nesillerine
kıyasla üstünlüğüne seleksiyon üstünlüğü (S) denir. Yavruların ebeveynlerinin nesline
kıyasla üstünlüğüne Genetik ilerleme (R) denir.
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Bölüm 9.4: Bireylerin kendi fenotipine göre (kitle seçimi) seçimde ilerleme
Bireyin kendi fenotipine göre seçim, en temel seçim türüdür: gözlemlenen fenotiplere dayanır.
Hayvanlar arasındaki varyasyon, fenotipik varyasyonla temsil edilir. Seleksiyon üstünlüğü S,
popülasyonun ve seçilen ebeveynlerin ortalama performansındaki fark olacaktır. Genetik
ilerleme ile ilgileniyoruz, bu nedenle fenotipteki farkı genotipteki farklılığa çevirmemiz
gerekiyor. Bunu başarmak için, sonucu kalıtım derecesi ile ölçeklendirebiliriz, çünkü kalıtım
derecesi, fenotipik varyansın ne kadarının genetik varyansa atfedilebileceğini gösterir. Bu
ölçeklendirmenin sonucu, yavru generasyonda seleksiyonla beklenen genetik ilerlemeyi
verecektir. Formülde bu şöyle görünür:

Bir seçim stratejisinde seleksiyonla genetik kazanç, genetik potansiyelde, genetik ilerleme
olarak da adlandırılan bir kaymaya neden olur. Bireylerin kendi verilerine göre yapılan seçim
için oluşan yanıt genetik ilerlemeye eşittir. Denklem şöyle olur:

Bu formülün, kitle seçimini kullanarak EBV'yi tahmin etmeye çok benzediğini unutmayın:

Aslında, genetik ilerlemeyi tahmin etmek, ebeveynlerin ortalama EBV'sini tahmin etmekle
aynıdır, çünkü bu, yavru neslin gerçekleştirmesini beklediğiniz ebeveyn neslinin
ortalamasından ne kadar daha iyi olduğudur. Bu pratikte nasıl işliyor? Örneğin, bir keçi
popülasyonunu yönetiyorsunuz ve yetişkin vücut ağırlıklarını artırmak istiyorsunuz. Ortalama
yetişkin keçiniz 50 kg ağırlığındadır. Ortalama olarak 55 kg ağırlığında birkaç erkek ve dişi
seçtiniz (şimdilik erkeklerin dişilerden daha ağır olduğu gerçeğini göz ardı edin). Keçi
popülasyonunuzdaki yetişkin vücut ağırlığının kalıtım derecesi 0.42'dir. Şu anki ıslah
kararınız göz önüne alındığında, ortalama bir keçinizin gelecek nesilde ne ağırlığında
olacağını bilmek istiyorsunuz. Hesaplamaları yaparsak: S = 55 - 50 = 5 kg ve G = 5

0.42 =

2.1 kg. Dolayısıyla, bir sonraki neslin mevcut nesilden 2,1 kg daha ağır olmasını
bekliyorsunuz: Ortalama olarak 50 + 2,1 = 52,1 kg ağırlığında olacaklar.
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Öngörülen genetik ilerlemeyi değerlendirirken önemli bir varsayım, çevresel etkilerin
nesilden nesile değişmeyeceğidir. Keçi örneğini takip ederek: Çevresel etkilerin aynı kalması
şartıyla bir sonraki neslin 52,1 kg ağırlığında olması bekleniyor. Elbette bu doğru olmayabilir,
ancak gelecek nesilde çevresel etkiler hakkında kesin bir fikrimiz olmadığı için. Bu nedenle
değişmediklerini varsayıyoruz.
Böylece:
Genetik ilerleme tahminlerinin değerlendirilmesinde önemli varsayım: çevresel etkiler
nesiller boyunca sabit kalmasıdır.

Bölüm 9.5: Seleksiyon oranı ve seleksiyon entansitesi
Genetik ilerlemenin boyutu, seleksiyon üstünlüğüne (yani ebeveynlerin ortalamadan ne kadar
daha iyi olduğuna) bağlıdır. Bu, üç ana faktörden etkilenebilir.
1. Her şeyden önce: popülasyonda çok fazla varyasyon (

) varsa, popülasyonda çok az

varyasyon olduğu zamana kıyasla ortalamadan çok daha iyi performans gösteren
hayvanları bulmak daha kolaydır. Bu, şekil-3'teki üst şekilde gösterilmektedir.
2. İkinci olarak, popülasyonun ne kadarını damızlık için kullanacaksınız (P)? Damızlık için
kullanılan büyük bir oran, ortalama olarak ebeveynlerin popülasyon ortalamasından çok
daha iyi olmadığı anlamına gelir. Seçilen oran ne kadar büyükse, ebeveynler ortalama
olarak o kadar az üstün olacaktır. Bu, şekil-3'ün alt kısmında gösterilmiştir. Küçük bir
seçilmiş oran, seçilen büyük bir orandan daha üstün ebeveynlere neden olacaktır.
3. Üçüncüsü, seçimin doğruluğu (rIH): damızlık için genetik olarak en iyi hayvanları
seçtiğinizden ne kadar eminsiniz?
Tek başına seçilen oran, ebeveynlerin ortalamadan ne kadar iyi olduğunun çok iyi bir temsili
değildir. Varyasyonun boyutu ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bunu yapmanın bir yolu,
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seçilen oranın ortalamasını varyasyon birimleri cinsinden ifade etmektir: standart sapma.
İstatisiğe giriş bölümünde anlatıldığı gibi, normal dağılım sabit bir modele göre standart
sapmalara bölünebilir, öyle ki gözlemlerin % 68'i ortalama etrafında artı ve eksi bir standart
sapma arasında, % 95'i artı ile eksi iki standart sapma ve % 99,7 artı ile eksi üç standart sapma
arasındadır. Birçok fenotip, bir popülasyonda normal dağılım gösterme eğilimindedir. Bu
nedenle fenotipik bir değer, ortalamadan çok, standart sapma olarak ifade edilebilir.
Fenotipik standart sapmalarla ifade edilen, seçilen orandaki hayvanların ortalamasını
belirlemek için seçilen hayvan oranını ve normal dağılımın özelliklerini kullanabiliriz:
(seleksiyon entansitesi.)

Şekil-3: Seçim kriterleri (üstteki şekil) ve seçilen oranın (alt şekil), seçim farkının boyutu
üzerindeki performans değişim boyutunun etkisinin gösterimi.
Böylece:
Genetik ilerleme 3 ana faktör tarafından belirlenir: fenotipik varyans, seçimin doğruluğu ve
seçilenin oranı.

Seleksiyon entansitesi: İ olarak kısaltılır. Formülde:
yani

S=İ×P
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Özetle: fenotipik varyansla birlikte seçilenin oranı, seçilen ebeveynlerin ortalama
performansını tahmin etmek için yeterlidir.
Böylece:
Seleksiyon

entansitesi, seçilenlerin

oranının

fenotipik

standart sapma cinsinden

ortalamasıdır.

Bölüm 9.5.1'de, seçilen herhangi bir oran için i'ye bakabileceğiniz bir tablo bulacaksınız. Bu
tablo, normal dağılım gösteren herhangi bir özelliğin seçimi için geçerlidir, bu nedenle bir
özelliğe veya popülasyona özgü değildir.

Bölüm 9.5.1: Ek: seçilen orandan seleksiyon yoğunluğuna
Seçilen oranları seleksiyon entansitesine çevirmek için tablo. Tabloda p %, yüzde olarak
seçilen oran ve i, bu orana karşılık gelen seleksiyon entansitesidir. Tabloda belirtilen değerler
arasında seçilen oranlar için, i'nin doğrusal tahminini alın. % 50'den büyük seçilen oranlar
için, i değeri için 1-p'yi alın ve bu i'yi (1-p) / p ile çarpın. Tablo, Falconer ve Mackay, 1987'de
yayınlanan tablodan basitleştirilmiş bir versiyondur.
%P

i

%P

i

%P

i

0.01

3.960 1.0

2.665 10

1.755

0.02

3.790 1.2

2.603 11

1.709

0.03

3.687 1.4

2.549 12

1.667

0.04

3.613 1.6

2.502 13

1.627

0.05

3.554 1.8

2.459 14

1.590

0.06

3.507 2.0

2.421 15

1.554

0.07

3.464 2.2

2.386 16

1.521

0.08

3.429 2.4

2.353 17

1.489

0.09

3.397 2.6

2.323 18

1.458

0.10

3.367 2.8

2.295 19

1.428

3.0

2.268 20

1.400

0.12

3.317 3.2

2.243 21

1.372

0.14

3.273 3.4

2.219 22

1.346

0.16

3.234 3.6

2.197 23

1.320
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0.18

3.201 3.8

2.175 24

1.295

0.20

3.170 4.0

2.154 25

1.271

0.22

3.142 4.2

2.135 26

1.248

0.24

3.117 4.4

2.116 27

1.225

0.26

3.093 4.6

2.097 28

1.202

0.28

3.070 4.8

2.080 29

1.280

0.30

3.050 5.0

2.063 30

1.259

0.32

3.030

31

1.138

0.34

3.012 5.5

2.203 32

1.118

0.36

2.994 6.0

1.985 33

1.097

0.38

2.978 6.5

1.951 34

1.078

0.40

2.962 7.0

1.918 35

1.058

0.42

2.947 7.5

1.887 36

1.039

0.44

2.932 8.0

1.858 37

1.020

0.46

2.918 8.5

1.831 38

1.002

0.48

2.905 9.0

1.804 39

0.984

0.50

2.892 9.5

1.779 40

0.966

1.755 41

0.948

10.0
0.55

2.862

42

0.931

0.60

2.834

43

0.913

0.65

2.808

44

0.896

0.70

2.784

45

0.880

0.75

2.761

46

0.863

0.80

2.740

47

0.846

0.85

2.720

48

0.830

0.90

2.701

49

0.814

0.95

2.683

50

0.798
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Bölüm 9.6: Genetik ilerleme: genel yaklaşım
Fenotipik varyansı ve seçilen oranı bilmek, önceden seçilmiş ebeveynlerin üstünlüğünü
(seçilen ebeveynin sürü ortalamasından ne kadar daha iyi olduğunu) belirlememizi sağlar. Bu,
yalnızca varyansa ve seçilen orana dayanır, yani gerçek hayvanlar belirlenmeden önce. Bu
çok uygun! Bu bilgiyi, belirli bir oran verildiğinde, seçimle yapılabilecek genetik ilerlemeyi
tahmin etmek için kullanabiliriz. Bu ilerleme daha sonra değerlendirilebilir ve istenirse,
seçilen daha büyük veya daha küçük bir oran kullanıldığında tahmin edilen seçim sonuçlarıyla
karşılaştırılabilir. Seleksiyon entansitesi, karar verme sürecinde önemli bir araçtır.
Seçilen oran ve fenotipik varyans dışında, seçime tepkiyi veya genetik ilerlemeyi tahmin
etmek için eksik olan, fenotipin genetik potansiyelin (EBV) bir tahminine dönüştürülmesidir.
Bu tahminin ne kadar doğru olduğunu ve fenotipi genetik potansiyele nasıl çevireceğimizi
bilmemiz gerekiyor. Genetik ilerlemeyi tahmin etmek için genel bir formül var:

Farklı görünse de, bu formül aslında bu bölümde daha önce tartışılan kitle seçimi için olanla
aynıdır:

= S/p × a/p × a = (h2 × S)
Formülün bileşenlerini genetik ilerleme için düşünürsek, aslında mantıklıdır. S / p, p olarak
ifade edilen ebeveynlerin genetik üstünlüğünü gösterir. a/p, p'yi a'ya, yani genetiğe çevirir.
Son olarak a, sonucu seçilen özelliğin birimlerine çevirir (ör. kg süt veya sürüş yeteneği
puanı). Bir kez daha seçilen oranlarla (ve dolayısıyla seçim yoğunluğuyla) çalışmanın
avantajı, sonuçların fiili seçim kararından önce tahmin edilebilmesidir.
Şu andan itibaren

'yı yalnızca kitle seçimi için değil, genel olarak

uygulanabilir olarak ele alacağız. Formülün bileşenlerinin sırasının önemli olmadığını
unutmayın.

Bölüm 9.6.1: Bir örnek: Arap atı
Arap yarış atlarından oluşan bir popülasyonda ıslah hedefi, 3 yaşındakiler için 2.000 m
yarışlarında koşu hızını artırmaktır. Mevcut popülasyonda o yaşta bu mesafe boyunca
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ortalama süre 117,0 saniyedir. Plan, ıslah için en iyi %10'u seçmektir (şimdilik hem hız hem
de ıslah kapasitesi açısından erkekler ve dişiler arasındaki farkı görmezden geliyoruz).
Genetik standart sapma 3.0 saniyedir ve seçimin doğruluğu 0.24'tür. Bu seçim kararlarını
kullanarak genetik kazancı tahmin edin. Gelecek generasyonda ortalama 2.000 m süre ne
olurdu?
Cevap: Bölümün sonundaki tabloya bakın ve seçilen % 10'luk bir oranın 1.755'lik bir
seleksiyon entansitesi ile sonuçlandığını bulun. Seçilen bu en yüksek % 10'un, ortalama
olarak popülasyon ortalamasından 1.755 standart sapma daha iyi gerçekleştirdiği anlamına
gelir. Özellik birimlerinde bunun ne kadar iyi olduğu, özelliğin varyansına bağlı olacaktır:
1.755 × 3.0 = 5.265 saniye. Bu biraz iyimserdir çünkü genetik potansiyeli % 100 doğru
tahmin edemedik. Aslında, sadece % 24 doğrudur (rIH = 0.24). Tüm bilgilerin birleştirilmesi
şu şekilde sonuçlanır: G = i × rIH ×

a = 1.755 × 0.24 × 0.3 = 1.26 saniye. Örnek, koşu

hızını iyileştirmekle ilgilidir, bu nedenle yeni nesil 1,26 saniye daha hızlı olacaktır: 117,0 –
1,26 = 115,74 saniye.

Bölüm 9.6.2: Bir örnek: tavşan ıslahı
Sadece atların atlama gösterisi yoktur, tavşanlar için de bir atlama yarışması vardır. Çok
fanatik bir tavşan eğitmeni, atlama kapasitesi seçimine başlamaya karar verdi (cm çit ölçüsü
olarak ölçülür). Hem erkekler hem de dişiler atlama devresinde eşit derecede iyi performans
gösterirler. Dişiler kısa sürede çok sayıda yavru üretebildikleri için, seleksiyon oranı
erkeklerde ve dişilerde eşit büyüklükte olabilir. Yetiştiricimiz, 10 puan performansına göre
damızlık için yavrularının en iyi % 20 atlayanını seçiyor. Tavşanlarda gösteri atlama
kapasitesi için kalıtım derecesi 0,14'tür, fenotipik varyans 40'dır. Yetiştiricinin bu seçim
stratejisini kullanarak elde edeceği genetik ilerlemeyi tahmin edin.
Seçilen % 20'lik bir oran, 1.4'lük bir seleksiyon entansitesine denk gelir. Seçimin doğruluğu,
hayvanların sıralanmasına ilişkin bölümdeki Tablo-2 kullanılarak belirlenebilir:
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Kalıtım derecesini ve yavru sayısını doldurursak, 0.266 seçim doğruluğuna ulaşırız. Genetik
varyans, kalıtım derecesi ve fenotipik varyanstan belirlenebilir: 0,14 × 40 = 5.6, böylece
genetik standart sapma 5,6'nın karekökü, yani 2,37'dir.
Tüm bu bilgiler formülde hesaplanınca şu genetik ilerleme bulunur: G = 1,4 × 0,27 × 2,37 =
0,90 cm
Tahmin, bir sonraki neslin ortalama olarak mevcut nesilden 0,90 cm daha yükseğe sıçrayacağı
yönünde.
Yetiştirici hayal kırıklığına uğradı ve daha fazla genetik ilerleme istiyor. Yetiştirme için en iyi
% 20 yerine ilk % 15'i seçmekle ne kadar iyileşme elde edebileceğini tahmin edin.
Seleeksiyonun doğruluğu ve genetik standart sapma aynı kalır, ancak seleksiyon entansitesi
1,4'ten 1,554'e çıkar. Seleksiyonla tahmini genetik ilerleme daha sonra 0,99 cm olur.
Yetiştirici, 1 cm'den fazla genetik ilerleme istediğinden ve seçimini 10 yavru yerine 12'nin
performansına dayandırmaya karar verdiğinden hâlâ tam olarak tatmin olmamıştır. Bu yeni
durum için genetik ilerlemeyi tahmin edin.
Daha fazla yavrunun performansına dayalı seçim, seçimin doğruluğunu artıracaktır. Bunun
yeniden hesaplanması rIH 0,30'luk bir sonuç verir. Öngörülen seçim yanıtı artık 1.554 × 0.30 ×
2.37 = 1.10 cm olur.

Bölüm 9.7: Generasyon aralığı
Seleksiyonla genetik ilerleme, yeni neslin mevcut nesle kıyasla ne kadar daha iyi performans
göstereceğini tahmin eder. Genetik ilerleme formülünün bileşenleriyle uğraşmak, size seçim
kararlarının genetik ilerlemeyi nasıl etkileyebileceği konusunda bir fikir verecektir.
Tavşanların gösteri atlaması örneğinden, seçilen oran ve seçim doğruluğunun, genetik
ilerlemiyi etkilediğini gördünüz. Karşılaştığımız sorun, tahmin ettiğimiz genetik ilerlemenin
generasyon başına ifade edilmesidir. Bir generasyon aralığı ne kadar sürer?
Tanım
Generasyon aralığı, ebeveynlerin yavrularının doğumundaki ortalama yaşıdır ve bunlar da,
sonraki nesil damızlık hayvanları üretecekler. Generasyon aralığı, generasyon başına değil,
yıllık genetik yanıtın hesaplanmasını kolaylaştırır.
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Generasyon başına 1,10 cm'lik bir genetik ilerleme çok fazla bilgi vermez. Kuşkusuz, tavşan
generasyonları 0.3 yıl sürecekse, bu, nesiller son 1 yıla göre çok daha hızlı genetik
ilerlemedir. Elde edilen genetik ilerleme hakkında iyi bir izlenim elde etmek için, bir neslin ne
kadar sürdüğünü bilmeseniz bile, genetik ilerlemenin zaman birimlerinde ifade edilmesi
gerekir. Yaygın olarak kullanılan bir zaman birimi bir yıldır. Yıllık genetik ilerlemeyi ifade
edebilmek için bir neslin kaç yıl sürdüğünü bilmeniz gerekir. Açıktır ki, ilk yavru ebeveynin
son yavrusundan daha erken bir yaşta doğar. Bazı hayvanların ilk yavruları diğerlerinden daha
erken olur ve bazı hayvanların yalnızca bir yavrusu olurken, bazılarının daha fazla yavrusu
olur. Bütün bunlar nasıl hesaba katılır? Generasyon aralığı uzunluğunun tanımı (L olarak
kısaltılır), ebeveyn olarak hayvanların seçilmesinden SONRA, ortalama yavru (sayı)
doğduğunda hayvanların ortalama yaşını almaktır. Burada "sonra" kelimesi önemlidir,
çünkü progeny performans testine dayalı seçim durumunda, seçimi resmi olarak temel almak
için kullanılan generasyonun üretim aralığının bir parçası olmadığını anlamak önemlidir.
Şekil-4, generasyon aralığı kavramına şematik bir genel bakış sunar. En üstte, hayvanların
kendi performanslarına veya kardeşlerinin performansına göre seçildiği durum var.

Şekil-4: Generasyon aralığı prensibine şematik genel bakış. En üstteki şekilde, hayvanların
kendi performanslarına göre veya kardeşlerinin performansına göre seçildiği durum, en alttaki
ise, hayvanların ilk yavrularının performansına göre seçildiği durumdur. Bu yavrular,
generasyon aralığını belirlemede sayılmaz, bu da ebeveynlerin progeny performansına göre
seçildiği popülasyonlarda daha uzun bir generasyon aralığı ile sonuçlanır.
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Bölüm 9.8: Genetik ilerlemeyi optimize etmek
Seçimden sonra hayvanlar ilk kez birleştirilir ve yavrular doğar. Bu örnekte, hayvanlar
ortalama olarak iki grup yavruya (tek veya çoğuz) sahip olacaktır. Generasyon aralığının
uzunluğu, her iki grubun doğumları arasındaki yaşa eşittir. Bu şekildeki varsayım, her partide
doğan yavru sayısının aynı olmasıdır. Aksi takdirde, generasyon aralığının (uzunluğunun) her
partideki yavru sayısına göre ağırlıklandırılması gerekir.
Örneğin, bir koyun ırkında koyunların ilk yavruları (tekiz) 1 yaşında ve ikinci yavruları
(tekiz) 2 yaşında olacaktır. Bu durumda oluşturma aralığı (1 × 1 + 1 × 2) / (1 + 1) = 1,5 yıldır.
Bununla birlikte, eğer aynı koyunlarda genellikle ikinci grupta tekiz olacak, ancak bazılarının
ikizleri olacaksa, ikinci gruptaki ortalama yavru sayısı 1.3 kuzu olacaksa, o zaman generasyon
aralığı (1 × 1 + 1.3 ×2) / (1 + 1.3) = 1.56 yıl.
İlk yavrularının performansına göre seçilen hayvanlar için "sayma" yalnızca ikinci yavru
grubundan itibaren başlar. Bu, şekil-4'ün alt kısmında sunulmuştur. Aksi takdirde, ilke, kendi
performansına veya kardeşlerine dayalı seçimle tamamen aynıdır. Seçim, döl testine
dayanıyorsa, generasyon aralığının daha uzun olacağı açıktır.
Örneğe koyunla devam edersek, seçim ilk yavruya göre yapılır. Artık koyunların tümü,
fazladan bir grup yavru üretme fırsatına sahip oluyor, böylece her koyun ebeveyn olarak
seçildikten sonra 2. parti üretecek. Üçüncü grup yavrunun ortalama yaşı 3 yaşında ve
koyunlar da ortalama 1,5 kuzuya sahip olacaktır. Oluşturma aralığı: (1.3 × 2 + 1.5 × 3) / (1.3
+ 1.5) = 2.54 yıl olacaktır.
Şimdiye kadarki genetik ilerleme generasyon başına ifade edildi. Artık bir generasyon kaç yıl
olduğunu hesapladığımıza göre, yıllık genetik kazancı ifade edebiliriz:

Seçim doğruluğu ile generasyon aralığı arasında bir ilişki olduğuna dikkat edin. Doğruluk,
EBV'yi temel alacak şekilde bilgi kaynakları geliştirilerek artırılabilir. Yavrunun (çok sayıda)
performansına ilişkin bilgiler en yüksek doğruluğu verir. Ancak bu bilgilerin toplanması da
uzun zaman alıyor. Başka bir deyişle: generasyon aralığı artar. Dolayısıyla, artan doğruluk
nedeniyle yıllık genetik ilerlemedeki iyileşme, generasyon aralığındaki artışla dengelenebilir.
Ayrıca, generasyon için onaylanmamış çok sayıda ebeveynden yavru üretmek çok paraya mal
olacak.
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Atlayan tavşanlar örneğine kısaca dönecek olursak: Yetiştirici, seçim 12 yavrunun
performansına göre yapıldığında mutluydu. Bununla birlikte, konuyu daha ayrıntılı olarak
incelemek isteyebilir, çünkü bu sayıya tek bir grup yavru ile ulaşılıp ulaşılamayacağına veya
birden fazla partinin gerekli olup olmadığına bağlı olacaktır. Birden fazla parti, daha fazla
zaman anlamına gelir ve tavşanlarda generasyon aralığı düşüktür. Bu gibi durumlarda, biraz
daha düşük bir seçim doğruluğunu kabul etmek, ancak aynı zaman çerçevesinde daha fazla
seçim generasyonunu yönetmek düşünebilir. Uzun vadede birim zaman başına daha fazla
genetik ilerleme ile sonuçlanabilir.
Böylece:
Genetik ilerlemeyi optimize etmek, doğruluk artışı ile generasyon aralığının artışı arasında
bir denge gerektirecektir.

Bölüm 9.9: Seçim yolları
Şimdiye kadar, erkekler ve dişiler arasındaki seçim stratejisindeki farklılığı dikkate almadık.
Bununla birlikte, çoğu türde bir fark vardır. Bu farklılığın 3 ana nedeni vardır:
1. Bunun önemli nedeni, dişilerde, özellikle memeli türlerinde sınırlı üreme kapasitesidir.
Hayvan ıslahında genel bir varsayım, popülasyon büyüklüğünün nesiller boyunca aynı
kaldığıdır. Bunun seçim stratejileri için sonuçları vardır, çünkü bu, seçilen hayvanların
popülasyon büyüklüğünü korumak için yeterli sayıda yavru üretebilmesi gerektiği
anlamına gelir! Erkekler, özellikle suni tohumlama (AI) mevcut olduğunda, dişilerden
çok daha fazla yavru üretebilir. Bu nedenle erkeklerde seçim genellikle dişilerden daha
katıdır. Başka bir deyişle: seleksiyon entansitesinde bir fark olabilir.
2. Diğer bir neden de erkek ve dişilerdeki damızlık değerlerini tahmin etmek için bilgi
kaynaklarındaki farklılıktır. Her iki cinsiyette de ölçülemeyen bazı özellikler vardır,
örneğin süt üretimi. Sonuç olarak, erkekler yavru performansına göre seçilebilirken,
dişiler kendi performanslarına göre seçilir ve bu da seçim doğruluğunda bir farka neden
olur.
3. Bununla ilgili olarak, üçüncü bir neden, hayvanların seçilebildiği ve ortalama
yavrularının doğduğu yaştır. Erkeklerin progeny testi sonuçlarına göre seçilmesi
durumunda, ortalama olarak dişilerden daha yaşlı olacaktır. Öte yandan kendi
performansına göre seçilmesi durumunda bile çoğu türde erkekler dişilerden daha erken
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olgunlaşır. Başka bir deyişle: ilk dölde yaş ve dolayısıyla generasyon aralığında farklılık
olabilir.
Erkeklerde ve dişilerde seleksiyondaki bu potansiyel farklılıkların sonucu, genetik ilerleme
belirlenirken seleksiyon yollarındaki farklılığın dikkate alınması gerektiğidir. Bu farklı seçim
yollarının üstesinden gelmenin yolu oldukça basittir: Denklemi erkekler (m) ve dişiler (f) için
bir bölüme ayırın:

seleksiyon entansitesi, seleksiyonun doğruluğu ve generasyon aralığı erkeklerde ve dişilerde
farklı olabilir. Genetik standart sapma ise bir popülasyon parametresidir ve bu nedenle
erkekler ve dişiler arasında aynıdır.

Bölüm 9.9.1: Bir örnek: Etçi sığır ıslahı
Hollanda'da etçi sığır yetiştiriciliği oldukça azdır. Avustralya veya ABD gibi ülkelerde veya
Fransa veya İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde etçi sığır yetiştiriciliği çok daha büyük bir iştir.
İnekleri geniş arazilerde otlatırlar ve düzenli olarak insan ile temas halinde değiller. Bu
nedenle suni tohumlama, üremede çok kullanışlı bir araç değildir. Çoğu çiftçi boğa satın alır
ve ineklerle birlikte otlamalarına izin verir. Çok büyük çiftlikler de kendi boğalarını
yetiştiriyor.
Canlı ağırlık artışı için seçilen bir sığır popülasyonunu düşünün. Kalıtıım derecesi 0.35'tir ve
fenotipik standart sapma (

0.2 kg / gün'dür. Dişiler kendi performanslarına göre seçilir.

Popülasyon büyüklüğünün sabit kalması gerekir ve dişiler yaşamlarında yaklaşık üç buzağı
üretebilirler, dişilerin 2 / 3'ünün ikame için yeterli hayvan üretmesi için seçilmesi gerekir
(hem erkek hem de dişi buzağıların doğduğunu unutmayın!). 0.67'lik seçilmiş bir oran,
0.54'lük bir seleksiyon entansitesine (if) tekabül eder. Kendi performansına göre seçimin
doğruluğu h2'ye eşittir, yani rIH,f = 0.59.
Erkekler, 100 döl performansına göre seçilir ve doğruluk oranı rIH = 0,95 olur. Her erkek 10
dişiyle çiftleştirilir ve seçilen oran 0.10 × 0.67 = 0.067'dir. Dolayısıyla seçim yoğunluğu
1,95'tir (tablodan kontrol edin).
Son olarak, genetik standart sapma h2 kareköküne eşittir = 0.35 × 0.22 = 0.118 olur.
Bu popülasyondaki genetik ilerleme nedir?
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Tüm bu bilgiler formüle yerleştirildiğinde,
generasyon başına şu genetik ilerleme olur = 0,257 (kg / gün)
Generasyon başına genetik ilerleme, amaçlanan genetik iyileşme konusunda fikir vermez.
Bunu başarmak için, generasyon başına genetik ilerlemenin, yıllık genetik ilerlemeye
ölçeklenmesi gerekir. Dişilerin ortalama yavrularını ürettikleri yaş ortalaması 4,5, yani L =
4,5 Erkekler, döl bilgileri elde edildikten sonra seçilir ve bu, 5 yıllık bir generasyon aralığı ile
sonuçlanır. Bu popülasyondaki yıllık genetik kazancı tahmin edin.
Generasyon başına genetik ilerlemenin, generasyon aralığına ölçeklendirilmesi, yılda bir
genetik ilerleme ile sonuçlanır:
ı
Böylece:
Seleksiyon entansitesi ve seçim doğruluğu erkekler ve dişiler arasında farklılık gösterebilir.
Bu seleksiyon yollarının her birindeki seleksiyon ilerleme ayrı ayrı hesaplanır ve daha sonra
tüm popülasyon için bir genetik ilerleme olarak birleştirilir.

Bölüm 9.10: Daha ayrıntılı seleksiyon yolları
Dişilerde ve erkeklerde seçim yolları, birkaç nedenden dolayı çok farklı olabilir. Özellikle
erkekler genel olarak dişilerden (çok) daha fazla yavru üretebildikleri için, erkeklerin bir
sonraki nesle katkısı dişilerinkinden çok daha fazla olabilir. Bu nedenle, birçok türde
erkeklerin olabildiğince doğru seçilmesine daha fazla dikkat edilir. Dişilerin genellikle seçim
kriterleri olmadan veya zayıf bir şekilde üremesine izin verilir. Birçok hayvan türünde, farklı
seçim yollarına ayrılma bir adım daha ileri götürülür ve yeni damızlık erkekleri üretmek için
seçilen erkekler ile dişi üretmek için seçilen erkekler arasında ayrım yapılır. Aynısı dişi tarafa
da uygulanabilir: yeni damızlık erkekleri doğurmak için dişiler ve dişileri yetiştirmek için
dişiler.
Böylece dört seçim yolu tanımlayabiliriz:
1. Babaları yetiştirmek için boğalar (SS)
a. Bu, babaların yeni babalarını yetiştirmenin en katı seçim yoludur. Sadece seçkin
babalar babaya baba olmayı başarır.
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b. anaları yetiştirmek için boğalar (SD)
I. Boğalarda bu daha az katı bir seçim yoludur. Bu babalar damızlık dişilerin
(anaların) babaları olacaktır.
II. Babaları yetiştirmek için analar (DS)
1.Bu, yeni boğalar yetiştirmek için analar içindeki en katı seçim yoludur.
Sadece seçkin analar anne baba olmayı başarabilir.
2. Anaları üretecek analar (DD)
a. Bu, en az katı olan seçim yoludur. Yeni analar için seçim kriterlerinin
olup olmadığı, soykütüğü kitabına bağlıdır.
Bu seçim yollarını bir formülde birleştirmek:

Böylece:
Genetik ilerleme, seleksiyon entansitesindeki farklılıkların sayısına ve seçimin doğruluğuna
bağlı olarak bir dizi seçim yoluna bölünebilir.

Bölüm 9.10.1: Bir örnek: süt sığır ıslahı
Süt sığırcılığı çiftliklerinde inekler günlük olarak işlenir (genellikle sağımhanede günde iki
kez). Birleştirme genellikle suni tohumlama kullanımıyla gerçekleşir çünkü çiftçilerin boğaya
değil ineklerine konsantre olmaları gerekir. Suni tohumlamanın süt sığırlarında kullanılması,
görevlerde ve mülkiyette açık bir ayrılmaya neden oldu: inekler çiftçilere ve damızlık boğaları
bir ıslah şirketine ait olma eğilimindedir. Çiftçiler ve damızlık şirketi, işlerinde birbirlerinin
katkılarına ihtiyaç duydukları için birlikte çalışırlar. Süt sığırları, dört seçim yolunun da
uygulandığı bir türdür. Bir yanda boğalar var. Test edilmiş boğaların hepsi yeni inekler
üretmek için kullanılabilir, bu amaç için seçilmişlerdir. Ancak en yüksek EBV'ye sahip
boğaların oğulları da damızlık boğa olmak için seçim adayları olarak tutulur. Diğer erkek
buzağılar et endüstrisi için satılmaktadır. İneklerin büyük bir kısmı yeni inekleri yetiştirmek
için kullanılır ('ikame'). En iyi inekler, yeni boğalar üretmek için en iyi boğalarla çiftleştirilir:
boğa anası olurlar. Yelpazenin diğer tarafında, ikame inek üretmek için yetersiz kalitede
olduğu düşünülen bazı inekler vardır. Bu inekler ıslah programından çıkarılır ve genellikle
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besi buzağıları üretmek için bir etçi sığır ırkı ile çiftleştirilir. İnekler değiştirilene kadar
sağılır.
Genomik seçimin bir seçenek olmadığı bir zamanda, 2000 inekten oluşan küçük bir süt
sığırcılığı popülasyonunu düşünün. Bu ineklerin % 80'i ikame inek üretmek için
kullanılmaktadır. Spermin cinsiyetlendirilmesi mevcut değildir, bu nedenle % 50 erkek ve %
50 dişi buzağılar doğar. Doğan erkek buzağıların % 1.5'i damızlık boğa, % 0.25'i boğaların
babası olarak seçilmektedir. Doğan dişi buzağıların % 3,5'i boğa anası olarak seçilmiştir.
İnekler buzağılarını doğurduklarında ortalama 4 yaşında, boğa anneler potansiyel damızlık
boğa oğullarını ürettiklerinde ortalama 5.5, damızlık boğaları ortalama buzağılarını üretirken
ortalama 6, boğa boğaları ise ortalama potansiyel damızlık boğa oğullarını üretirken ortalama
8 yaşlarındadır. Hayvanlar, süt üretimi için EBV'lerine göre seçilir. İnekler için EBV, kendi
performans kayıtlarına, damızlık boğaların EBV'si 10 kızının performansına göre ve boğa
boğalarının EBV'si ise, 20 kızının performansına dayanıyor. Süt üretimi için kalıtım derecesi
0.3'tür ve bu popülasyondaki genetik varyans 122,5 kg'dır.
Yıllık genetik kazancı hesaplayın.
Cevap:
Bu soru aşamalı bir yaklaşım gerektirir. Dört farklı seçim yolu vardır ve her seçim yolu için i
ve rIH 'i hesaplamamız gerekir. Yıllık genetik ilerlemeyi hesaplamamız gerektiğinden,
generasyon aralığına bölmemiz gerekir. Metinde zaten tanımlanmışlardır. Bu yolları tek tek
uygulayalım.
Önce SS yolu. Seçilen oran 0,8 × 0,5 × 0,0025 = 0,001 (% 0,1) olup, 3,367 i ile
çakışmaktadır. rIH 'in nasıl hesaplanacağı, hayvanların sıralanması ile ilgili bölümün 2.
tablosunda yer almaktadır.
Formül

Bunu doldurursak (20 kız, h2 = 0.3) 0.619'luk bir rIH 'ye ulaşırız.
SD metotunda seçilen oran 0,8 × 0,5 × 0,015 = 0,006'dır (% 0,6) ve 2,834'lük bir i ile
sonuçlanır. rIH (10 kız, h = 0.3) 0.448'dir.
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DS yolunda seçilen oran 0,8 × 0,5 × 0,035 = 0,014 (% 1,4) olup, 2,549'luk bir i ile sonuçlanır.
rIH (kendi performans) = h2 = 0.548.
DD yolunda seçilen oran 0,8 × 0,5 = 0,4'tür (% 40), bu da 0,966'lık bir i ile sonuçlanır. rIH,
DS ile aynıdır: 0.548.
Şimdi, ayrı seçim yolları için tüm hesaplamalara sahibiz ve bunları genel bir genetik ilerleme
olarak birleştirmemiz gerekiyor. Genetik standart sapma

= 350 kg'dır .:

Bu popülasyonun yılda ortalama 78,64 kg daha fazla süt üretmesi bekleniyor.
Bunun gerçekçi bir örnek olmadığına dikkat edin, çünkü gerçekte hayvanlar birden fazla bilgi
kaynağına göre seçilir, örneğin kendi performansı ve kardeşler hakkındaki bilgiler ve döller
gibi. Bir hayvan yaşlandıkça daha fazla bilgi elde edilebilir ve damızlık değerleri daha doğru
hale gelir. Ek olarak, ıslahın generasyon içinde gerçekleştiğini varsayıyoruz. Ancak gerçekte
generasyonlar arasında örtüşme vardır. Bazı hayvanlar damızlık için diğerlerinden çok daha
uzun süre kullanılır.

Bölüm 9.11: Akrabalı yetiştirme oranı seleksiyon yoğunluğu
Bir öncekinden, seçilme oranındaki azalmanın, dolayısıyla seleksiyon yoğunluğundaki bir
artışa ve böylece genetik ilerlemede bir artışa yol açtığı netleşti. Böylelikle hızlı genetik
ilerleme, ıslah için sadece çok az sayıda en iyi hayvan seçilerek elde edilebilir. Bu basit,
neden bunu neden yapmıyorsun? Damızlık kapasitesinin, popülasyon büyüklüğünü korumak
için seçilmesi gereken minimum hayvan sayısını belirleyeceği gerçeğinin yanı sıra, bir başka
önemli konu daha var: akrabalı yetiştirme. Genetik akrabalık ve akrabalı birleştirme
hakkındaki bölümden, bir popülasyondaki akrabalı birleştirme oranının 1 / 8N + 1 / 8N ile
tahmin edilebileceğini ve daha az sayıda ebeveynin bu nedenle daha yüksek bir akrabalı
birleştirme oranıyla sonuçlandığını hatırlayın. Özellikle dengesiz sayılarda erkek ve dişi
olması durumunda FAO'nun tavsiyesini, popülasyonun hayatta kalabilmesi için % 0,5 ila 1
arasındaki akrabalı yetiştirme oranını aşmayacak şekilde kullanırsak, bunun seçim stratejisi
için sonuçları olabilir.
Büyük popülasyonlarda, aynı akrabalı yetiştirme oranı için, küçük popülasyonlara göre daha
büyük seçim yoğunlukları uygulanabilir. Örneğin, 20.000 hayvanlık bir popülasyonda (yarı
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erkek, yarı dişi) seçilen % 1'lik bir oran 100 hayvanla sonuçlanacaktır. Erkek ve dişilerde eşit
seçilmiş oranlar,% 0.25'lik bir akrabalı birleştirme oranıyla sonuçlanacaktır. Bununla birlikte,
eğer bu popülasyon 20.000 değil, sadece 2000 hayvana sahipse, o zaman erkeklerde ve
dişilerde seçilen % 1'lik bir oran, çok büyük olan % 2.5'lik bir akrabalı birleştirme oranıyla
sonuçlanacaktır. Çoğunlukla erkeklerde seçilen oran dişilerden (çok) daha küçüktür. 20.000
hayvanlık popülasyonu tekrar ele alırsak, erkeklerde % 0.1'lik seçilmiş bir oran (en iyi 10
erkeği seçin) ve damızlık için 10.000 dişinin tümünü kullanırsak, % 1.25'lik (kesin olarak
1.25125) bir akrabalı birleştirme oranıyla sonuçlanır. Damızlık için 10.010 hayvan
kullanılmasına rağmen, akrabalı birleştirme oranı, popülasyonun yaşayabilir durumda kalması
için hâlâ çok yüksektir. Yeterli sayıda dişinin bulunması koşuluyla, çoğu türde baba başına
1000 yavru suni tohumlama ile sorun teşkil etmez.
Damızlık şirketleri gelirlerini genetik materyal (genellikle sperm) satarak elde ederler. Bu
nedenle, damızlık stoklarını canlı tutmak onların çıkarınadır. Bununla birlikte, aynı genetik
materyal pazarını sağlamak isteyen rakip ıslah şirketleri var. Damızlık şirketleri, pazar payını
korumak (veya artırmak) için mümkün olduğunca çok genetik ilerleme sağlamaya çalışarak
bu çatışmayı çözer, ancak akrabalı yetiştirme oranını % 1 ile sınırlar.
Böylece:
Seçimin yoğunluğuna ilişkin kararlar, akrabalı yetiştirme oranına karşı genetik kazanımın
dikkate alınmasına bağlıdır

Bölüm 9.11.1: Özel durum: dolaylı seçim
Şimdiye kadar, popülasyonun en azından büyük bir kısmında seleksiyon altındaki özellik için
fenotipik bilginin mevcut olduğunu varsaydık. Seçim büyüme üzerine ise farklı yaşlarda
ağırlıklar kolaylıkla elde edilebilir, seçim süt üretiminde ise dişilerin üretim kayıtları
mevcuttur ve seçim et kalitesinde olsa bile akraba kayıtları mevcuttur. Bununla birlikte, bazı
durumlarda, örneğin bulaşıcı bir hastalık durumunda fenotipler ve / veya toplanması pahalı
veya bulaşıcı özellikler için fenotipler mevcut değildir. Bu durumlarda, ikinci bir özelliği,
seçmek istediğiniz özelliğin göstergesi olarak kullanılması mümkündür. Önemli ön koşul,
gösterge özelliğinin iyileştirmek istediğiniz özellik (yani damızlık hedefindeki özellik) ile
ilişkili olmasıdır. Açıktır ki, korelasyon ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Formülde, gösterge
özelliği üzerinde seçim yapıldığında, damızlık hedef özelliğindeki genetik ilerleme şu şekilde
tahmin edilebilir:
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Seleksiyon yoğunluğu, doğrudan seçimde olduğu gibidir ve seçilen orana bağlıdır. Damızlık
hayvanları seçmenin doğruluğu, seçiminizi dayandırdığınız gösterge özelliğinin kalıtım
derecesi kullanılarak tahmin edilir. Islah hedef özelliğinizdeki genetik ilerleme ile
ilgileniyorsunuz, bu nedenle sonuçları ıslah hedefinin birimlerinde ifade etmek ve böylece
ıslah hedefi özelliğinin genetik standart sapmasını kullanmak istiyorsunuz. Gösterge
özelliğindeki seçimin ne ölçüde, ıslah hedef özelliğinde genetik ilerlemeye yol açacağı ilişkili
özellikler arasındaki korelasyonun boyutuna bağlı olacaktır. Bu nedenle, sonucu gösterge ile
ıslah hedefi özelliği arasındaki korelasyonla çarpmanız gerekir. Dolayısıyla, seçimin genel
doğruluğu, gösterge özelliğindeki seçimin doğruluğuna ve gösterge ile ıslah hedefi özelliği
arasındaki korelasyona bağlıdır.
Doğrudan seçime kıyasla dolaylı olarak daha fazla genetik ilerleme elde edilip edilemeyeceği
gösterge özelliğinin kalıtım derecesi tarafından belirlenen rIH gösterge özelliği 'nin, ve ıslah
hedefi ile gösterge özelliği arasındaki korelasyon tarafından belirlenen kombinasyonuna bağlı
olduğuna dikkat edin.
Böylece:
Bir gösterge özelliği, ıslah hedef özelliğinin performansının bir göstergesi şeklindedir ve
ölçülmesi çok zor veya pahalı olan özelliklerin ikamesi olarak faydalıdır.
Başarı için gereklilikler, gösterge özelliğinin kalıtım derecesi ve ıslah hedefi özelliği ile
korelasyonudur.
Dolaylı seçim, özelliklerin kaydedilmesi zor veya pahalı olduğunda çok iyi bir çözüm
olabilir.

Bir örnek: beyaz çizgi hastalığı
2002-2003 yıllarında çok sayıda Hollanda süt sığırı sürüsü üzerinde yapılan araştırma
sonuçları, beyaz hat hastalığının prevalansının % 9.6 olduğunu göstermiştir. Kalıtım derecesi
düşüktü, sadece % 0.02 (dolayısıyla rIH, =

= 0.14). Kalıtım derecesinin düşük

olmasının önemli nedeni, çiftliklerin yalnızca bir kez ziyaret edilmesi ve hasta olmayan
herhangi bir ineğin sağlıklı kabul edilmesiydi. Bununla birlikte, bazı inekler henüz iyileşmiş
veya enfekte olmamış olabilir. Genetik varyans

0.078, yani

= 0.28 idi. Bunlar, büyük

bir genetik kazanç elde etmek için pek umut verici rakamlar değil. Bununla birlikte, beyaz
çizgi hastalığı ile ayak açısı arasındaki genetik korelasyon 0.64'tür. Dik açılı ayaklar,
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düzayaklara göre daha sık etkilenir. Ayak açısı 0.18'lik kalıtım derecesi ile ölçülmesi kolay
bir özelliktir (yani rIH 0.42). Beyaz çizgi hastalığı ile ilgili gözlemleri seçersek, o zaman
genetik ilerleme i × 0,02 × 0,28 = i × 0,040 olacaktır. Beyaz çizgi hastalığının prevalansını
azaltmak için ayak açısını seçersek, o zaman genetik ilerleme i × 0.18 × 0.28 × 0.64 = i ×
0.076 olacaktır. Eğer seçim, doğrudan beyaz çizgi hastalığı prevalansı yerine dolaylı olarak
ayak açısı üzerine göre ise, bu neredeyse iki kat ilerlemedir!

Bölüm 9.12: Genetik ilerlemenin tahmin edilmesiyle ilgili pratik konular
Şimdiye kadar, hangi hayvanların üremesine izin verilip hangilerinin verilmeyeceğine birinin
karar verdiği optimal durumu tartışıyorduk. Yetiştiricinin etkilediği iki ana nokta vardır:
seçilen oran ve seçimin doğruluğu. Genetik ilerlemenin iyi öngörüleri için, seçilen bu
oranların ve seçim doğruluğunun doğru olması çok önemlidir. Bu ne kadar gerçekçi?
Bu, birinin ticari domuz ve kümes hayvanı yetiştiriciliği gibi tüm potansiyel damızlık
hayvanlarına sahip olması durumunda oldukça gerçekçidir. Seçilen oran bir şekilde beklenen
piyasa durumuna bağlı olabilir, ancak en azından değişiklikler kaydedilir. Damızlık
hayvanların seçiminin doğruluğu da ıslah şirketinin elindedir. Hayvanlar, diğer hayvanların
(kardeşler, yavrular) performansına göre seçilir ve kesin sayı, mevcut sayıya bağlıdır ve
hayvanlar arasında biraz değişebilir. Bu küçük dalgalanmanın tahmin edilen genetik ilerleme
üzerindeki etkisi çok sınırlı olacaktır. Ancak bu ıslah şirketlerinde bile, amaçlanan oranın
seçilmesini engelleyen bir hastalık salgını gibi beklenmedik pratik olaylar olabilir. Bununla
birlikte, genel olarak bu türlerde, bu bölümde sunulan tahmin denklemleri çok faydalıdır.
Süt sığırcılığı yetiştiriciliğinde durum, ineklerin büyük bir kısmının münferit çiftçilere ait
olması nedeniyle biraz daha zor hale gelmektedir. Her çiftçinin kendi yetiştirme hedefi
olacaktır, ancak genel anlamda bunlar boğaların sahibi olan yetiştirme şirketinin hedefine
benzeyecektir. Boğalarda seçilen oran yetiştirme şirketinin elindedir, ancak bu boğaların daha
sonra kullanılması çiftçilerin elindedir. Popüler boğalar var ve pek popüler olmayan boğalar
var. Her ikisi de damızlık için seçilse de, popüler boğanın gelecek nesilde pek popüler
olmayan boğadan daha fazla sayıda yavrusu olacaktır. Genetik ilerlemeyi tahmin ederken
varsayım, seçilen tüm boğaların "genlerini yayma" konusunda eşit şansa sahip olacağı
yönündedir. Açıkçası bu durum böyle değil. Hangi boğaların beklenenden daha sık
kullanıldığına bağlı olarak, bu genetik tepkinin fazla veya az tahmin edilmesine yol açacaktır.
Açıkçası popüler boğalar, çok popüler olmayan veya genç boğalardan daha doğru bir EBV'ye
sahip olacaklar. Doğruluktaki bu fark, genetik ilerleme tahmin edilirken dikkate alınmalıdır.
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Dişiler tarafında, iki nedenden ötürü ineklerde seleksiyonun çok az etkisi olabilir: her şeyden
önce, ineklerin çoğu ikame üretmek için kullanıldığından, seçilen oran çok büyüktür. İkincisi,
çiftçilerin, ineklerde genel olarak daha da küçük bir seleksiyon etkisi ile sonuçlanan biraz
farklı seçim kriterleri olabilir. Pratikte bu seçim yolu göz ardı edilebilir.
Atlarda durum, süt sığırlarına göre biraz daha karmaşıktır. Aygırlar, pedigri kitabı tarafından
tanımlanan standartlara uygun yaşıyorlarsa damızlık için onaylanmıştır. Bununla birlikte,
onaylanmış aygırların iyi belirlenmiş seçilmiş bir oranı temsil etmesi gerekmez, çünkü tüm
erkek taylar seçim adayı değildir, çünkü tüm sahipler aygır denetiminde taylarını (genç aygır)
sunmaya istekli değildir. Aygır muayenesinde seçilen tay sayısına dayalı olarak seçilen oran,
bu nedenle gerçek seçilen oranı temsil etmeyebilir. Süt sığırlarında olduğu gibi, bazı aygırlar
çok daha popüler olacak ve sonuç olarak, bir sonraki nesilde diğerlerinden daha fazla yavruya
sahip olacak. Süt sığırlarında olduğu gibi, seçimin doğruluğu, mevcut bilgilere bağlı olacaktır
ve aygırlar arasında farklılık gösterebilir. Bu, genetik ilerleme tahmin edilirken dikkate
alınabilir. Çoğu pedigri kitabında, süt sığırlarında olduğu gibi, tüm kısrakların üremesine izin
verilir. Bununla birlikte, süt sığırlarından farklı olarak, sadece damızlık için kullanılan en iyi
kısraklar olmamasıdır. Çok iyi bir kısrağın bazı sahipleri onunla çiftleştirmek istemezler ve
bazı fakir kısrak sahipleri bir tayı çitleştirmek ister. Kısraklarda, seçilen oranın % 100 olduğu
makul bir tahmin gibi görünmektedir. Tayların genel olarak sınırlı sayıda olması nedeniyle
seçimin doğruluğu genellikle düşük olacaktır. Popüler bir babaya sahip bazı kısraklar,
potansiyel olarak çok sayıda yarı kardeşe sahiptir.
Köpeklerde durum yine daha karmaşıktır. Islah dernekleri ve 'Raad van Beheer', erkeklerin
çiftleşmesine izin verilmesi için bazı temel ön koşulları belirledi. Bazı ırklardaki dişilerin,
bazı potansiyel ırklara özgü sağlık sorunları ile ilgili bir sağlık sertifikası sunmaları da
gerekir. Şimdiye kadar çok iyi gitti. Bununla birlikte, erkeklerde seçilmiş bir oran yoktur,
çünkü çok az insan çiftleşen bir erkeğe sahip olmaktan hoşlanır ve bu mutlaka köpeğin
kalitesiyle ilgili değildir. Benzer şekilde, iş köpeklerinin çok az sahibi, iş kalitesine rağmen,
çiftleşitrmek ister.
Peki, seçilen oran ve seçim doğruluğunun çok iyi tanımlanamadığı bu durumlarda ne
yapmalı? Bir çözüm, babanın ve annenin EBV'sine dayalı olarak her bir birleştirmenin
yavrusundaki ortalama genetik potansiyeli tahmin etmek olabilir. Genetik modeller ile ilgili
bölümde gördüğümüz gibi, ebeveynlerde EBV'yi bilmek, size Mendel örneklemesine bağlı
olarak yavrularda EBV hakkında biraz fikir verir: Ayavru = ½ Ababa + ½ Aana + MS.
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Ebeveynlerdeki EBV'nin doğruluğuna, genetik yanıtın tahminindeki yanlışlığın daha da
artacağına bağlı olacaktır.
Böylece:
Sonuç olarak: seleksiyon oranı ve seçimin doğruluğunu varsayarak genetik ilerlemeyi tahmin
etmek çok yararlıdır, ancak varsayımlarınızın doğruluğunun (eksikliğinin) farkında olun.

Bölüm 9.13: Genetik ilerleme tahmininde temel konular
1- Islah, geleceği tahmin etmekle ilgilidir
2- Genetik ilerlemeyi tahmin etmek, gelecekteki performansı tahmin etmekle ilgilidir, aynı
zamanda ıslah kararlarını önceden değerlendirmektir.
3- Genetik ilerleme 3 ana faktör tarafından belirlenir: fenotipik varyans, seçimin doğruluğu ve
seçilenin oranı.
4- Generasyon aralığı, nesil başına değil, yıllık genetik kazancın ifade edilmesini sağlar.
5- Genetik ilerlemeyi optimize etmek, doğruluktaki artış ile generasyon aralığının azalması
arasında bir denge gerektirecektir.
6- Seçim yöntemleri, erkeklerde ve dişilerde seçilen oran ve seçim doğruluğunda farklılıklara
izin verir.
7- Seleksiyon yoğunluğu hakkındaki kararlar, genetik ilerleme ve akrabalı birleştirme
oranının dikkate alınmasına bağlıdır.
8- Gösterge özelliklerini kullanarak dolaylı seçim, özelliklerin ölçülmesi zor veya
kaydedilmesi pahalı olduğunda çok iyi bir çözüm olabilir.
9- Seçilmiş bir oran ve seçimin doğruluğunu varsayarak genetik ilerlemeyi tahmin etmek çok
yararlıdır, ancak varsayımlarınızın doğruluğunun (eksikliğinin) farkında olun!
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BÖLÜM 10: SELEKSİYON VE BİRLEŞTİRME
Damızlık değerlerini tahmin ettikten ve seçim kararlarının seleksiyona verilen genetik
ilerleme üzerindeki etkisini tahmin ettikten sonra, eyleme hazırız: hayvanların gerçek seçimi
ve birleştirilmesi! Hayvan ıslahının birçok yönü gibi, birleştirme de bireysel birleştirme
kararları üzerinde genel popülasyona kıyasla farklı bir etkiye sahip olabilir. Genel popülasyon
için ıslah hedefi, bireysel yetiştiricinin ıslah hedefinden farklı olabilir. Bununla birlikte,
popülasyon düzeyinde genetik iyileşme sağlamak için, seçim kararlarının popülasyon
düzeyinde verilmesi esastır. Bireysel yetiştiriciler, daha sonra, popülasyon düzeyinde tespit
edilen seçim adaylarından, hayvanlarının eşini seçmek için seçim kriterlerini uygulayabilirler.
Eş seçimi, yavruların kullanım amacı, dişinin kalitesi (veya kalitesizliği), istenen eşleşmenin
bedeli veya eşe olan uzaklık (doğal eşleşme durumunda) gibi bir takım yönlere bağlı olabilir.
Amaç, eş seçiminde kendiniz belirlediğiniz sınırlar göz önüne alındığında uygun bir eş
bulmak ve iyi yavrular üretmektir. Bireysel damızlık seviyesindeki birleşme kararları,
popülasyon seviyesindeki yavrulama oranı için sonuçlar doğurabilir. Çünkü eğer eş seçiminiz
birçok diğer yetiştiricinin eş seçimiyle aynıysa, seçtiğiniz eşin gelecek nesilde birçok yavruya
sahip olacağından, diğerlerinin ise hiçbir yavrusu olmayabilir. Bireysel düzeyde arzulanan eş
seçimi ve popülasyon düzeyinde bireysel eş seçimlerinin sonuçları, bu nedenle birbirleriyle
çelişebilir.
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Bu bölümde, dişilerinizde daha düşük kalitedeki noktaları telafi etmek veya
yavrularınızda belirli nitelikleri elde etmek (örneğin renk) gibi birleştirme kararlarının
nedenlerini ve sonuçlarını ele alacağız. Ayrıca popüler boğaların yoğun kullanımının
popülasyon düzeyinde ve kısaca ebeveynlik testi nedenleri hakkında potansiyel sonuçlarını
tartışacağız.
Bir not: Birleşme ve tek gen özellikleri
Birleştirme kararları aynı zamanda homozigotluğu oluşturmayı veya önlemeyi temel alabilir.
Resesif monogenetik bozukluklar durumunda, örneğin, birleştirme kararları homozigot resesif
yavruların riskini önlemeyi amaçlayacaktır. Bununla birlikte, istenen etkiye sahip
monogenetik özellikler de vardır. Örneğin, sığırlar içinde boynuzları olan veya olmayan veya
belirli bir don rengi oluşturmak için. Bu konuda daha fazla bilgi monogenetik kalıtım
hakkındaki bölümdedir.

Bölüm 10.1: Seçim kriterleri ve birleştirme kararları
Ticari çiftliklerde domuz ve kanatlı yetiştiriciliğinden iyi hayvanların seçimi sonrasında, az
çok rastgele birleşme ile takip edilir. Bireysel birleşme kararları alınmaz, çünkü ortalama
olarak, popülasyon düzeyinde, ek bir değer için herhangi bir kanıt yoktur. Başka bir deyişle:
birleştirme, seçili olan özelliklerin ortalamasında yönlü bir değişime neden olmaz. Varsa,
özelliğin varyasyonu üzerinde azalan bir etki olabilir. Ancak, yalnızca tüm yetiştiriciler aynı
ıslah hedefine göre seçim ve birleştirme kararları alırlarsa. Bireysel düzeyde, özellikle
monogenetik özelliklerle ilgili olarak bazı birleştirme kararlarının değeri olabilir.
Bir yetiştiricinin dişisini birleştirme için kullanma nedenleri, süt üretimini başlatmak için
yavru üretme gerekliliğinden, en yüksek kalitede yavrular için çaba göstererek, 'artık iyi
olmasa da onu yetiştirmek için her zaman kullanabiliriz' den farklı olabilir '. Bir dişinin özel
bir eş seçimi için nedenler, doğal birleştirme durumunda maliyetler ve seyahat mesafesi gibi
pratik nedenlerden, kalıtsal bozukluklar gibi belirli sorunlardan kaçınılması ve eksiklikleri
telafi etmek, en popüler eşe gitmeye kadar değişebilir. Seçim kriterleri, damızlık için en iyi eşi
seçmeden önce belirlenmelidir ancak pratikte bu iki işlem genellikle birbiriyle ilişkilidir.
Fakat genetik ilerlemenin birleştirme ile değil, seleksiyonla oluşturulduğunun farkında olun.
Dişilerin sahipleri damızlık için onaylanmış bir erkeği kullanıp kullanmama konusunda
gerçek kararı verir. Yani asıl ıslahdan sorumludurlar. Erkeklerin sahipleri yalnızca piyasada
bir "ürüne" sahiptir. Ürünlerinin pazarlanması için biraz çaba göstermeleri gerekebilir.
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Oldukça sıkça pazarlama, en azından dişi sahiplerinin eş seçimi için neden olduğu erkeklerin
kalitesi kadar önemlidir. Bir üst baba, bir ıslah organizasyonunun rekabetçi değerini belirler.
Böylece:
Birleştirme kararlarının popülasyon düzeyinde bir etkisi yoktur, ancak bireysel birleştirme
düzeyinde bir etkisi olabilir.

Akrabalı yetiştirme ile eş seçimi ilişkisi
Eğer ebeveynleri akraba ise bir hayvanın akrabalı yetiştirildiğini unutmayın:
F Hayvan =

×

a ebeveynler arası.

Ebeveynlerin ortak ataları varsa birbirleriyle akrabadır. Bu ortak atadan ne kadar az uzakta
olursa, ebeveynler o kadar fazla akrabadır. Tam bir erkek kardeşin ve kız kardeşin yavruları
F=

× 0,5 = 0,25 akrabalı yetiştirme katsayısına sahiptir.

İki ebeveyn ne kadar az akraba olursa, yavru o kadar az akrabalı yetiştirilir. Bazı ıslah
organizasyonlarının yakın akrabaların birleştirilmesini önlemek için düzenlemeleri vardır.
Hollanda Kennel Kulübü (Hollanda'daki çeşitli köpek ırklarının genel organizasyonu ve tüm
kayıtlı safkan köpeklerin soy kütüğü ile kayıt altına alınmasından sorumludur), örneğin,
büyükbabası, babası, kardeşi, oğlu veya torunu ile birleştirme sonucu olan bir yavru için
hiçbir soy kütüğüne tescil edilmeyeceği düzenlemesine sahiptir.
Böylece:
Eş seçimi, her iki potansiyel ebeveyn arasındaki genetik akrabalığı da dikkate almalıdır,
çünkü bu, yavruların akrabalık katsayısının doğrudan bir göstergesidir.

Bölüm 10.2: Telafi birleştirmesi
Eş seçimi, belirli eksiklikleri telafi etmeyi hedefleyebilir. Örneğin, bir kısrakta mükemmel
yürüyüşler olabilir, fakat bacakları üstün kalitede değil. Tercih edilen aygırın mükemmel
bacaklara sahip olması gerekir, bu onun yavrularının da iyi bacakları olacağının tercihidir.
Kısrağın bunu yavrulara aktarması gerektiğinden, bacakları güçlü olan bir süratliden daha
önemli kabul edilir. Başka bir kısrak mükemmel bacaklara sahip olabilir, ancak biraz daha
güçlü bir dörtnala sahip olabilir, o zaman aygır mükemmel bir dörtnala sahip olmalıdır, ancak
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biraz daha düşük bacak kalitesine sahip olmalarına izin verilir. En azından fikir budur.
Yavruların mümkün olan en iyi kalitede olması için her dişi için özel eş seçimi. Islah
organizasyonları için pratik bir tavsiye, önce ebeveynleri genetik gelişmeyi tanımlayan
şekilde seçip sonra bir telafi eşleştirme planını potansiyel danışmanlık hizmeti olarak
tanımlamak olacaktır. Ancak, bu çok mantıklı gelse de, başarı garantisi yoktur! Telafi edici
birleştirme ile yetiştiricilerin, eş seçimini temel aldıkları farklı ıslah hedeflere sahip olacakları
açıktır. Bir dişide daha az kalite olan yönler, diğer bir dişide daha güçlü bir nokta olabilir.
Açıkçası, bir popülasyondaki tüm eş kararlarının ilave etkilerinin belirli bir yöne işaret etmesi
muhtemel değildir. Başka bir deyişle, birleştirme kararları ekstra genetik kazançla
sonuçlanacaktır. Ayrıca bireysel düzeyde, eş seçiminin beklenen sonucunu etkileyebilecek bir
dizi faktör vardır:
1- Mendel dağılımı. Baba ve annenin EBV'sini doğru bir şekilde biliyor olsanız bile, bu bir
şans faktörüdür.
2- Pleiotropik (bir gen çoklu özellikleri etkiler) ve epistatik etkiler (gen-gen etkileşimleri). Bir
özelliğin, örneğin atlardaki yürüyüş kalitesinin, başka bir genle etkileşime giren bir genden
etkilenmesi mümkündür. Bu genlerden biri yavruda yanlış allele sahipse, o zaman
yürüyüşler geliştirilmez.
3- Seçim kararının dayandığı bilginin doğruluğu nedir? Mesela genetik mi yoksa antrenman
mı şampiyon yapar? Doğru bir EBV yokluğunda özellikle kendinize bu tür sorular
sormalısınız.
Böylece:
Telafi edici birleştirme, eksikliklerini telafi etmek için bireysel dişiler için en iyi eşi
bulmayı içerir.
Telafi edici birleştirmenin bireysel birleştirme sonuçları üzerinde etkisi olabilir, ancak
popülasyon düzeyinde etkisi yoktur.

Bölüm 10.3: Uzun vadeli genetik katkı
Hayvanların neden ortak ataları vardır? Çünkü ortak ataları, muhtemelen birkaç nesilden
sonra her iki ebeveynin de doğumuyla sonuçlanan birden fazla yavruya sahip olacak kadar
popülerdi. Geçmişte damızlık olan bir hayvan ne kadar popülerse, iki potansiyel ebeveynin bu
ataya sahip olma şansı o kadar artar. Bu ortak atayı ne kadar çok hayvan paylaşırsa, iki

222

hayvanın birleşmesinin akrabalı yetiştirilmiş bir yavru ile sonuçlanma şansı o kadar artar.
Diğer bir deyişle, bir hayvanın popülasyona uzun vadeli genetik katkısı ile popülasyondaki
akrabalı birleştirme oranı arasında bir ilişki vardır. Uzun vadeli genetik katkı, paylaşılan ortak
bir atadan dolayı bir popülasyondaki hayvanlar arasındaki akrabalık düzeyinin bir ölçüsüdür.
Bu kavramı örneklemek için, önemli bir yarışmayı kazandığı için çok ünlü olan bir erkeği
düşünün. Birçok yetiştirici, onu dişileri için eş olarak kullanmaya karar verir. Gelecek nesilde,
iyi bir nedenden ötürü bir şampiyon olduğu netleşiyor, çünkü bazı yavruları aynı zamanda
ortalamadan (çok) daha iyi performans gösteriyorlar, bu yüzden de nispeten sık damızlık için
kullanılıyorlar. Sonraki generasyonda, yine bu yavruların bazı oğulları ortalamadan daha iyi
ve damızlık için çok kullanılıyor. Birkaç nesil içinde, hayvanların çok büyük bir kısmının
atası olarak o ilk şampiyon erkeğin olacağını hayal edebilirsiniz. Bu hayvanlar birleştirilirse, o
şampiyonun soyundan geliyorlar.
Tanım
Uzun vadeli genetik katkı, paylaşılan ortak bir atadan dolayı popülasyondaki bir akrabalık
ölçüsüdür.
Bir hayvanın popülasyona uzun vadeli genetik katkısı ile popülasyondaki akrabalı birleşme
oranı arasında bir ilişki vardır.

Kendi soykütüğünüzü ve komşunuzun soykütüğünü düşünürseniz, zamanda yeterince geriye
giderseniz ortak atalar bulacaksınız. Sonunda herkes akraba olur. Mesele şu ki, ne kadar yakın
akraba olduğunuz, ortak atalarınızın ürettiği yavruların sayısına ve ortak atanız ile mevcut
bireyler arasındaki generasyon sayısına bağlı olacaktır. Ne kadar çok yavru ve ortak ataya
giden yol varsa ve o ortak atayla paylaştığınız genlerin oranı o kadar büyük olur. Aynı prensip
hayvan ıslahında da uygulanabilir, ancak genel olarak ortak atalardan paylaşılan genlerin
süreci çok daha hızlı ilerler, çünkü damızlık popülasyonu nispeten küçüktür ve popülasyon
dışından hayvanların girişi genellikle uygulanmaz. Birkaç nesil sonra, (neredeyse) tüm
hayvanlar bu ortak atayla akrabadır. Birkaç nesilden sonra, ortak atanın katkısı artık
değişmez: (neredeyse) tüm hayvanlar, ortak atadan aynı oranda genlere sahiptir.
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Bölüm 10.3.1: Genetik katkı örnekleri
Bu kavram, 2 babanın 6 nesil boyunca genetik katkılarının bir kutudaki renk oranıyla
gösterildiği şekil-1'de gösterilmektedir. Her boğa, 10 yavrusu olan 10 anayla çiftleştirildi.
Yani, 50'si erkek olmak üzere, generasyon başına toplam 100 yavru vardı. Bu 50 erkekten
sadece 5'i damızlık için seçildi. Ve seçim ebeveynlerden bağımsızdı, bu yüzden iyi babaların
damızlık için kullanılan yavru sayısı fakir babalardan daha fazladır. Orijinal babanın yavruya
katkısı kutulardaki renk oranı ile belirtilmiştir. Soldaki resimdeki baba çok başarılı bir
babaydı. Yavruları çok popülerdi ve iki oğlu seçildi ve çokça kullanıldı. Yine oğulları ve
torunları popülerdi ve sonuç olarak, 6. nesildeki orijinal babanın katkısı büyük. Bu, sağdaki
şekildeki boğa diğer boğanın aksine çok başarılı değildi ve oğullarından hiçbiri damızlık için
seçilmedi. Bu aileden sadece 4. ve 5. nesillerde erkekler seçildi. Sonuç olarak, bu orijinal
babanın 6. nesildeki genetik katkısı çok azdır. Orijinal babaların genetik katkısı popülasyonda
stabilize olduktan sonra popülasyondaki katkının boyutunu değiştirmenin artık mümkün
olmadığını unutmayın.

Şekil-1: Aynı popülasyondaki 2 babanın 6 nesil boyunca genetik katkılarına örnek, erkekler
kırmızı ve dişiler sarı renktedir. Başlangıçta, her biri 10 yavru üreten 10 anayla çiftleştirilen 5
baba vardı. Soldaki resim, genetik olarak üstün ve popüler bir babanın katkısını
göstermektedir. 6. nesilde, tüm hayvanlarda genlerinin önemli bir kısmı bu babadan köken
alıyordu. Sağdaki resim, çok daha az popüler olan bir babanın katkısını göstermektedir.
Yavrularından ikisi hiçbir zaman kendi yavrularını üretmedi. 6. nesilde genlerinin katkısı çok
azdır. (resimler Brian Kinghorn tarafından ücretsiz GENUP programı kullanılarak
oluşturulmuştur)
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Bölüm 10.3.2: Genetik katkı ve akrabalı yetiştirme arasındaki ilişki
Başka bir deyişle, seçilen ebeveynlerin birleştirme yoğunluğu hakkında bugün verilen
kararlar, gelecek nesiller için büyük sonuçlar doğurabilir. Bir hayvanın katkısı popülasyona
yayıldıktan sonra onu bir daha asla silemezsiniz. Akrabalı yetiştirme oranını tahmin ederken
her damızlık hayvanın genetik katkısını hesaba katmak mümkündür. Bu, akrabalı yetiştirme
oranını tahmin etmek için doğru bir yöntemdir, ancak yalnızca popülasyonu oluşturan
hayvanların

katkıları

dikkate

alınırsa.

Sadece

daha

yeni

hayvanların

katkıları

düşünüldüğünden, bu hayvanlar arasındaki akrabalık göz ardı edilir. Sonuç olarak, bu
durumda ortaya çıkan akrabalı yetiştirme oranı, gerçek akrabalı yetiştirme oranının eksik
tahmini olacaktır.
Formülde, hayvanların akrabalı yetiştirme oranına genetik katkısının etkisi şu şekildedir:

F, dikkate alınan hayvanların genetik katkısı nedeniyle akrabalı birleştirme derecesi ve c2, bir
hayvanın bir sonraki generasyona katkısının karesidir. Bu formül, bugün birleştirme
yoğunluğu kararları verildiğinde, gelecekteki akrabalı birleştirme derecesini tahmin etmek
için kullanılabilir!
Böylece:
Birleştirme yoğunluğu, gelecek nesillerdeki akrabalı birleştirme oranı üzerinde geri
döndürülemez sonuçlara sahip olabilir. Genetik olarak üstün hayvanların büyük genetik
katkıları popülasyona yayılacak ve her hayvanda sabit oranlar olarak orada kalacaktır.

Bölüm 10.3.3: Popüler bir koçun akrabalı yetiştirme üzerindeki etkisine örnek
Şekil-2'de, 5 damızlık koçla başlatılan küçük bir koyun popülasyonunun daha uygulamalı
(oldukça aşırı olsa da) bir örneğidir. Bazı koçlar diğerlerinden daha popülerdi ve şampiyon
olan ve yetiştiriciler arasında çok popüler olan belirli bir koç (koç 2) vardı. Bu koç
birleştirmelerin % 45'inde kullanılırken, diğerlerinin katkısı % 10 ile % 20 arasında
değişiyordu. Görünüşe göre bu popüler koç iyi bir nedenden ötürü şampiyon oldu ve onun
soyundan gelenler de çok popülerdi. 6 kuşak içinde, popülasyondaki hayvanlar ortalama
olarak bu koçun genlerinin % 60'ını paylaştı. Bu, 25. nesilde yavaş yavaş % 66'ya yükseldi ve
ardından sabit kaldı: ortalama olarak tüm hayvanlar, bu koç 2 ile genlerinin % 66'sını paylaştı.
Büyük olasılıkla, 35. nesilde koç 2 ile akraba olmayan başka hayvan yoktu. Not diğer 4 koçun
katkıları da hâlâ mevcutur. Ayrıca tüm hayvanların genlerinin bir kısmı bu koçlarla ortak
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olacak. Görünüşe göre, hepsinin yavrularına aktardıkları, yine damızlık için seçilmiş olan bazı
genetik nitelikleri vardı. Bununla birlikte, koç 2'nin katkısı, o neslin diğer koçlarından çok
daha büyüktür, bu da daha büyük bir katkıyı gösterir. Akrabalık oranı ve koç 2'nin taşıyıcısı
olduğu resesif alleller için daha büyük homozigotluk riski mevcuttur.

Şekil-2 1. nesilde çok sayıda generasyonda mevcut olan damızlık koçlarının genetik
katkılarına ve bu katkıların bu nesillerdeki akrabalı birleştirme oranına getirdiği sonuçlara
genel bakış. Not: Bu, sadece bu koçların genetik katkılarından dolayı akrabalı birleştirme
oranıdır, diğer hayvanların genetik katkıları dikkate alınmaz.
Önemli mesaj: Popüler bireylerin yoğun kullanımı kısa ve uzun vadede çıkar çatışmasına yol
açabilir. Kısa vadede herkes o üstün erkeği kullanabilmek ister çünkü herkes yeni bir
şampiyon yetiştirmek için en büyük şansı oluşturmak ister. Üstün erkeğin sahibi için de hatırı
sayılır bir gelir sağlar. Bununla birlikte, uzun vadede bunun popülasyon ve dolayısıyla
bireysel yetiştiriciler için olumsuz sonuçları olabilir. Çünkü eğer popüler baba, yavrularına
bağlı olarak zayıf bir baba gibi tespit edilirse, oğullarının damızlık için seçilme şansı çok az
olacak ve bu nedenle popüler babanın katkısı görece küçük kalacak veya yok olacaktır.
Böylece:
Kısa vadeli fayda ile genetik olarak üstün hayvanların yoğun kullanımının uzun vadeli
maliyeti arasında bir çıkar çatışması vardır.

Bölüm 10.4: Birleştirme sınırlamaları
Bazı damızlık birliklerinin, damızlık erkeklerin birleştirme yoğunluğuna ilişkin düzenlemeleri
vardır. Bu düzenlemelerin amacı, erkeklerin gelecek nesillere genetik katkılarını ve
dolayısıyla akrabalı birleştirme oranlarını kontrol etmektir. Bunu gerçekleştirmek için seçilen
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her erkeğin eşit katkıları için çabalarlar. Genelde bu damızlık sınırlamaları yetiştiriciler
tarafından takdir edilmiyor çünkü onların ilgisi kısa vadeli sonuçlara bağlı: damızlık için
üstün erkeği kullanmak istiyorlar ya da birleştirme ile para kazanmak istiyorlar. Bu kişisel
çıkarlar genellikle tüm popülasyonun uzun vadeli çıkarlarından daha ağır basar. İnsanlar,
çıkarlarını

etkilemedikleri

sürece

düzenlemelerin

olmasının

iyi

olduğuna

inanma

eğilimindedir. Başkalarının o erkekle birleştirmesine izin verilen yerlerde neden kendilerini
sınırlasınlar? Onaylanmış erkeği elde etmek için yaptıkları masrafların bir kısmını geri
kazanmak için tohumlama ile para kazanmalarına neden izin verilmesin? Bunun özellikle
köpekler, atlar veya koyunlar gibi erkeklerin özel mülkiyete sahip olduğu türler için bir sorun
olduğunu düşünebilirsiniz. Süt sığırlarında erkekler sınırlı sayıda suni tohumulama servis
istasyonuna aittir ve bunun yerine diğer erkeklerden sperma satabilirler.
Örnek: Friesian atlarında damızlık sınırlamaları ve akrabalı birleştirme oranı
Friesian, nispeten büyük (yani sayı olarak) bir Hollanda at ırkıdır. Ancak, her zaman büyük
olmamıştır. Başlangıçta Friesland'da çiftlik atı olarak kullanıldı. Hafta boyunca esas olarak
çiftlik ekipmanlarını çekmek için kullanıldı ve pazar günü faytonu kiliseye çektiğinde gösteriş
yapmak için kullanıldı. 1950'lerde traktör popülerlik kazandı ve diğer çiftlik atları gibi
Friesianlılar da işsizdi. Sonuç, popülasyon büyüklüğünün azalmasıydı. 1980'lerde Friesian atı,
boş zaman sporlarında (hem koşum takımında hem de eyer altında) kullanılmak üzere at
olarak yeniden popüler hale geldi. Suni tohumlamanın kullanılabilirliği ile birlikte artan
popülerlik, nispeten az sayıda aygır temelinde popülasyon büyüklüğünde hızlı bir artışa neden
oldu. Sonuç, 2000 yılında akrabalı birleştirme oranı % 2 idi. Orada, meni kalitesinde ve kısrak
doğurganlığında azalma gibi akrabalık depresyonunun belirtileri vardı. Kriptorşidizm,
plasenta retansiyonu, cücelik ve hidrosefali gibi genetik bozuklukların sıklığında da bir artış
vardı. Damızlık örgütü eyleme geçilmesi gerektiğine karar verdi ve 2003 yılında erkek başına
damızlık sayısı, birleştirme mevsimi için maksimum 6 yılda aygır başına maksimum 180
üreme ile sınırlandırıldı. 9 yaşından itibaren sınırlamalar kaldırıldı. Bu damızlık
sınırlamalarının, özellikle aygır sahipleri için ekonomik sonuçları vardır, ancak bir bütün
olarak popülasyonun gelecekteki perspektifleri için olumludur. 2013 yılında akrabalı
yetiştirme oranı % 0,5'e düşürüldü.
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Bölüm 10.5: Genetik katkılar ve resesif bozuklukların ortaya çıkması
Kendinize, üstün bir hayvanı aşırı derecede kullanmanın neden riskli olduğunu sorabilirsiniz.
Cevap, akrabalı yetiştirme oranı üzerindeki artan etkisinden kaynaklanmaktadır. Akrabalı
yetiştirme oranı, genetik bozuklukların sıklığının artma riskinin bir göstergesidir. Her
bireyin, çoğu hâlâ bilinmeyen ve hayvan türlerinden bağımsız olarak yaklaşık 25 resesif
bozukluğun taşıyıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Genetik katkılar, doğrudan akrabalı
birleştirme oranı ile ilgilidir. Büyük katkılar, gelecekte bu genetik bozukluklar için homozigot
olma riskini artırır.
Genetik bozuklukların popülasyona nasıl yayıldığına dair bir fikir edinmek için, yeni bir
bozukluğun 'doğuşunu' ele alacağız: olumsuz ama resesif etkiye sahip bir mutasyonun ortaya
çıkması. Bu yeni mutasyonun fark edilmesi biraz zaman alabilir, çünkü ilk başta sadece
taşıyıcı hale gelen birkaç yavruda (yaklaşık % 50) meydana gelir. Gelecek nesilde genellikle
sadece taşıyıcı olarak ortaya çıkacaktır çünkü erkek ve kız kardeş birleşmesi genellikle
yasaktır. Dolayısıyla, homozigot hayvanların ortaya çıkması için başka bir nesil gerekecektir
ve yalnızca nesiller arasında birleştirmeye (ebeveyn yavru veya amca yeğen tipi birleştirme)
izin verilirse. O zaman bile homozigot resesiflerin sayısı az olacaktır, bu nedenle kusurun
türüne bağlı olarak, yine de fark edilmeyebilir. Sadece mutasyonun meydana gelmesinden
sonraki dördüncü nesilde, çok yakın olmayan akrabalar arasında birleştirme nedeniyle
homozigot olan hayvanlar olacaktır. Hastalığın homozigotluğunun ilk nesillerinde bu şekilde
tanınıp tanınmayacağı, bozukluğun ciddiyetine bağlı olacaktır. Özellikle rahatsızlık çok ciddi
sorunlara yol açmıyorsa çok uzun süre tanınmayabilir. Tanındığında, popülasyondaki allel
frekansı zaten oldukça önemli olabilir.

228

Şekil-3'te, olumsuz etkiye sahip bir mutasyonu zamanında tespit etme şansı için bazı hisler
oluşturmak için sayısal bir örnek verilmiştir. Bu tablonun altında, yavru sayısı (her bir
hayvanın 10 yavrusu olacaktır) ve yakın akraba birleştirmeden kaçınma (erkek-kız kardeş
veya ebeveyn-yavru birleştirmesi yok) ile ilgili bir dizi varsayım yatmaktadır. Bu varsayımlar
göz önüne alındığında, tablo, yeni bir mutasyonun fark edilme şansı olmadan önce
yaklaşık 4 yeni nesil aldığını göstermektedir. Yalnızca mutasyonun sonuçları çok negatifse
ve başka bir şeye atfedilemiyorsa fark edilecektir. Örneğin, mutasyonun embriyonun hayatta
kalması üzerinde olumsuz bir etkisi varsa, görünüşte doğurganlık eksikliğinin embriyo
ölümüne bağlı olduğu ve düşük sperm kalitesi gibi başka nedenlerden kaynaklanmadığı
anlaşılması çok daha uzun sürecektir. Sayısal örneğe geri dönersek: Bir noktada negatif
çekinik bir mutasyon meydana gelir. Hayvanın yavruları kısmen taşıyıcı olacaktır: yavruların
yarısı mutasyona uğramış alleli miras almıştır ve yarısı vahşi tiptir: 1. kuşakta 5 hayvan
taşıyıcıdır ve 5 hayvan taşıyıcı değil. Popülasyondaki diğer tüm hayvanlar bu gen bakımından
vahşi tiptedir, tabloda yer almamaktadırlar, ancak 2. nesli oluşturmak için 1. nesilde olduğu
gibi birleştirme için kullanılabilir (kardeşler arasında birleştirmeye izin verilmemiştir). Yine
hayvan başına 10 yavruda, 25 taşıyıcı ve 75 vahşi tip ile sonuçlanır. Sonraki nesilde yine
birleştirme sadece vahşi tipte oldu ve 125 taşıyıcı ve 825 vahşi tiple sonuçlandı. O zaman
taşıyıcılar arasında birleştirmeye izin verilir, ancak yine de kardeşler arasında değil. Yani 125
taşıyıcıdan sadece 100'ünün birleşmesine izin veriliyor. EĞER BU HAYVANLARIN TÜMÜ
birbirleriyle eşleşirse (yani yalnızca taşıyıcı taşıyıcıyla eşleşirse), etkilenen hayvanların sayısı
10.000'de 25 olur! Bu nedenle, hayvan başına 10 yavru biraz fazla olsa da oldukça gerçekçi
olan tüm varsayımlar göz önüne alındığında, 4 nesil sonra hayvanların yalnızca maksimum %
0,25'i etkilenir. Genetik bozukluğun etkisi çok aşırı veya olağandışı değilse, insanların
etkilenen hayvanların sayısının arttığını ve belki de kalıtsal olabileceğini anlamaları çok daha
fazla nesil alacaktır.

Şekil-3: Negatif etkiye sahip bir mutasyonun ne kadar süre fark edilmeden kalabileceğinin
sayısal örneği. Önemli varsayımlar: Her generasyon için hayvan başına 10 yavru, nesil içinde
rastgele birleştirme yapılıyor, ancak kardeşler arasında değil (tam ve yarı). Popülasyonun
büyük olasılıkla bundan daha büyük olduğuna dikkat edin, çünkü bunlar yalnızca tek bir
hayvanın torunlarıdır.
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Bu sadece sayısal bir örnektir ama bunlar gerçekten oluyor! Ünlü (veya daha ziyade kötü
şöhretli) bir örnek, Holstein süt sığırlarında kalıtsal BLAD (sığır lökosit yapışma eksikliği) ve
CVM (kompleks vertebral malformasyon) hastalıklarıdır. Tek bir boğanın çok büyük bir
genetik katkısı, Holstein popülasyonu boyunca geniş çapta yayılan iki kalıtsal bozukluğa
neden oldu.

Bölüm 10.5.1: Boğanın yoğun kullanımı ve genetik kusurların sıklığı
Geçen yüzyılın 1980’li yallarında Carlin M Ivanhoe Bell (rumuz: Bell) adında bir boğa vardı.
Çok popülerdi çünkü kızları çok iyi süt üreticileriydi ve yirmi yıl baba olarak yoğun bir
şekilde kullanıldı. Oğulları da yoğun bir şekilde kullanıldı ve günümüzde Holstein ineklerinin
çoğu, genellikle birden fazla yolla Bell’e ulaşır.

Ne yazık ki, birçok nesil sonra Bell'in iki genetik bozukluğun taşıyıcısı olduğu ortaya çıktı:
BLAD ve CVM. Bu babanın bozuklukları Holstein Friesian süt sığırları popülasyonuna
yayıldı. BLAD bozukluğu, tekrarlayan enfeksiyonlarla sonuçlanan immün yetmezliğine neden
olur. Bell'in büyükbabası Osborndale Ivanhoe'ye kadar izlenir. CVM bozukluğu sıklıkla
(vakaların % 88'i) tohumlamadan sonraki 260 gün içinde düşükle sonuçlanır. Fötüslerin
sadece % 4-5'i canlı doğar. Bell'in babası Pennstate Ivanhoe Star'a kadar izlendi. CVM
yalnızca 1999'da keşfedildi. Dolayısıyla, ne BLAD ne de CVM mutasyonları Bell'den
kaynaklanmasa da, muhtemelen babası ve büyükbabasından kaynaklansa da, Bell'in çok
büyük genetik katkısı, her iki bozukluğun Holstein Friesian süt sığırcılığı popülasyonunda
geniş ölçüde yayılmasına neden oldu. Bozuklukların hiçbiri, zaten küçük frekanslarda olan bir
genetik bozukluğa bağlanacak kadar ciddi değildi. Böylece, kalıtsal bir bozuklukla bağlantı
kurulmadan önce ikisinin de geniş bir alana yayılmasına izin verildi.
Böylece:
Bir popülasyonda resesif genetik bozuklukların yayılma hızı, damızlık hayvanların yoğun
kullanımı ile artar. Bozukluk, böyle kabul edilmeden önce geniş çapta yayılmış olacaktır.
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Bölüm 10.6: Ebeveynliğin doğrulanması
Birçok damızlık birliğinde, yavru doğduğunda birleşmenin DNA testi ile doğrulanması
gerekir. Önemli bir neden, pedigri kaydının kalitesinin korunmasıdır. Soykütüğü kaydının
kalitesiz olmasının birkaç nedeni vardır:
1. Birden fazla erkek ve dişinin olduğu bazı grup birleştirme sistemlerinde (örneğin
balıklar) erkek ve dişiler birlikte barındırılır. Yavruların tam pedigrisi ancak DNA
kontrolünden sonra ortaya çıkacaktır.
2. Pek çok yavru (yaklaşık olarak) aynı gün doğduğunda, hayvanların etiketlenmesi her
zaman doğru şekilde yapılmaz ve bir hayvan için pedigri etiketi yanlış hayvana
gidebilir.
3. Süt sığırlarının altı haftalık bir süre içinde farklı boğalarla tohumlandığı büyük mera
sistemlerinde (örneğin Yeni Zelanda'da), merada gözetimsiz doğan buzağılar günlük
toplandıktan sonra hangi buzağı hangi ineğe ait olduğu her zaman net değildir. Bu
durumda, her iki ebeveyn de belirsizdir ve ebeveynlerin, her ebeveynin DNA'sında
hangi bilgilerin mevcut olduğuna bağlı olarak yeniden yapılandırılması gerekir.
4. Birleştirme başarısız olduğunda, dişiler tekrar birleştirilir. Bazen aynı erkeğe, bazen de
başka bir erkeğe. Dişide sperm bir süre hayatta kalabileceğinden, DNA testi hangi
erkeğin baba olduğunu ortaya çıkaracaktır.
5. Bir ıslah programının başlangıcında, çok az veya hiç soykütüğü bulunmadığında.
Kapsamlı bir DNA testi (örneğin büyük SNP seti), iki hayvanın tamamlanmamış
pedigrisi ile ne kadar ilişkili olduğunu test etmek için kullanılabilir.
6. Yanlış birleştirmeyi engellemek için. Özellikle gerçek birleştirmenin pahalı olduğu
durumlarda, erkeğin sahibi, birleştirme sayısı erkeğin potansiyelini aştığında veya
erkeğin fertilitesi yetersiz olduğunda bir alternatif kullanmak isteyebilir. Özellikle
geçmişte DNA testi yapılmadan önce bu uygulamaların bir kısmı atlarda
gerçekleşiyordu.
Böylece:
Pedigri kayıtlarını doğru tutmak için, yavruların ebeveynlerine DNA testi yapılabilir.
Ebeveynliği doğrulamanın tek yolunun DNA testi olduğu birkaç durum vardır.
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Bölüm 10.7: Seleksiyon ve akrabalı yetiştirme ile ilgili temel hususlar
1. Birleştirme, seçilen ebeveynler arasında uygun bir eş bulmayı ve yavrular üretmeyi
içerir.
2. Birleştirme kararlarının popülasyon düzeyinde genetik gelişmeye hiçbir etkisi yoktur,
ancak bireysel düzeyde bazı etkileri olabilir.
3. Telafi edici birleştirme, dişinin eksikliklerini telafi edecek en iyi eşi bulmayı içerir.
4. Eş seçimi, potansiyel ebeveynler arasındaki ek genetik akrabalığı hesaba katmalıdır
çünkü bu, amaçlanan yavrularda akrabalı yetiştirme derecesini doğrudan yansıtır.
5. Dengesiz birleştirme yoğunluğu, gelecek generasyonlarda akrabalı yetiştirme oranı
üzerinde geri döndürülemez sonuçlar doğurabilir.
6. Genetik olarak üstün hayvanların yoğun kullanımının kısa vadeli faydası (üretici ve
yetiştirici için kâr) ile uzun vadeli maliyeti (akrabalı yetiştirme ile ilgili sorunlar)
arasında bir çıkar çatışması vardır.
7. Yavrunun ebeveynliğini doğrulamak için DNA testleri kullanılabilir.
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BÖLÜM 11: MELEZLEME
Bakewell (bkz. Bölüm 1) sadece pratik yetiştiriciliğin kurucusu değil, aynı zamanda ilk
standartlaştırılmış ırkların da kurucusuydu. 1850'den önce insanlık, tarım ve diğer
faaliyetlerde yerel ırkları kullanıyordu. Bunlar bulundukları yerlere çok iyi adapte olmuş
popülasyonlardı. Ancak özellikleri, fenotipleri oldukça değişkendi ve yavrularının özellikleri
neredeyse hiç tahmin edilemezdi. Bakewell, yapı için bir ıslah standardına ve tanımlanmış bir
damızlık hedefine göre ilk standartlaştırılmış ırkları yetiştirdi. Bu şekilde, bir lokal ırkında
birkaç özellik için seleksiyonla, (standartlaştırılmış) bir ırkın oluşturmasının yolunu açtı.
Tanımlar
Irk, bir tür içinde, tanımlanabilir ortak görünüm, performans, ata veya seçim geçmişine
sahip, kendi aralarında çiftleşen bir hayvan grubudur. Bu kavramı tanımlamak için birçok
tanım kullanılmaktadır. Daha fazla ayrıntı için 11.1'e bakın.
Melezleme, farklı ırk veya soydaki hayvanlar arasındaki birleştirmedir.

Farklı ırklardan hayvanların melezlenmesi, iyi tasarlanmış bir ıslah programının bir parçası
olarak farklı ırklardan hayvanların sistematik olarak birleştirilmesidir. Ticari sığır eti, kümes
hayvanları ve domuz yetiştiriciliğinde melezlemenin profesyonel faydaları nelerdir? Bu
bölümde, bir sonraki bölümde ıslah programlarının yapısının ana hatlarını çizmeden önce,
melezlemenin teorik arka planını ve farklı melezleme sistemlerini açıklayacağız. Melezleme,
farklı ırklarda veya soylarda (aşağıdaki şekilde 5. aşama) ebeveynlerin seçilmesinden sonra
gerçekleşir ve yapısal olarak bir ıslah programına (aşama 6) yerleştirilir.
Atlarda ve köpeklerde birçok standartlaştırılmış ırk, farklı ırklardan (yerli ırklar veya
standartlaştırılmış ırklar) hayvanların melezlenmesinin ve melez hayvanlar arasında ıslah
standardının özellikleri için güçlü bir seçimin kombinasyonunun sonucudur. Böylece belirli
karakterlerin seleksiyonu ile evcilleştirilmiş türler içinde çok çeşitli ırkların varlığına yol
açmıştır. Irklar, özelliklere göre farklılık gösterir ve belirli üretim hedefleri için, farklı ırkların
özelliklerinin birleştirilmesi gerekebilir. Bu nedenle bazen ırklar melezlenir. Örneğin.
Tropikal ülkelerde yüksek kene direncine sahip yerel bir sığır ırkı, kenelere karşı orta düzeyde
dirençli hayvanlar elde etmek için yüksek verimli egzotik bir ırkla melezlenir.
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Bu bölümde aşağıdaki konuları açıklayacağız:


Heterozisin genetik arka planı



Melezleme için motivasyonu



Farklı melezleme sistemleri ve uygulanabilirliği

Bölüm 11.1 Irkın tanımları
Irk nedir?
Basit ama cevaplanması zor bir soru ve aşağıda, her biri paydaşlarıyla ilgili ve ilgili olan
çeşitli gruplardan yayınlanmış tanımlar bulunmaktadır:
I. "Seleksiyon ve ıslah yoluyla birbirlerine benzeyen ve bu özellikleri aynı şekilde yavrularına
aktaran hayvanlar." (http://www.ansi.okstate.edu/breeds/, 28/09/2006)
II. “Irk, CFA'nın yönetim organının bu şekilde tanımayı kabul ettiği bir grup evcil kedidir (alt
tür felis catus). Bir ırk, onu diğer tüm ırklardan ayıran ayırt edici özelliklere sahip olmalıdır. "
(Cat Fanciers Association, http://www.cfa.org/breeds/breed-definition. Html, 28/09/2006)
III. "kalıtım yoluyla özel veya ayırt edici özelliklerini sürdüren bir ırk veya çeşitli insanlar
veya diğer hayvanlar (veya bitkiler)." (http://www.biology-online.org/dictionary/Breeds,
28/09/2006)
IV. “Irk, soy suş; hat; belirli kalıtsal nitelikleri sürdüren bir soydan geliyor. " (Oxford
İngilizce Sözlük, 1959)
V. “Aynı tür içinde benzer şekilde tanımlanmış diğer gruplardan görsel değerlendirme ile
ayrılmasını sağlayan tanımlanabilir ve belirleneblir dış özelliklere sahip alt spesifik bir evcil
hayvan grubu veya fenotipik olarak ayrı gruplardan coğrafi ve/veya kültürel olarak
ayrılmasına bağlı olarak ayrı bir grup kimliğinin kabulüne yol açmıştır. " (FAO Dünya İzleme
Listesi, 3. Baskı) rd
VI. "Bir Irk, yetiştiricilerin ortak rızasıyla bu şekilde adlandırılan bir grup evcil hayvandır, ...
Çiftlik hayvanı yetiştiricileri arasında ortaya çıkan, kendi kullanımları için söyleyebilecekleri
bir terimdir ve hiç kimsenin buna atama hakkı yoktur. Bilimsel bir tanım ve formüle edilmiş
tanımdan saptıklarında yetiştiricilere yanlış demekte. Bu onların sözleridir ve yetiştiricilerin
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ortak kullanımı, doğru tanım olarak kabul etmemiz gereken şeydir. " (‘Popülasyonların
Genetiği’; Lush, 1994)
VII. "Yeterince insan öyle olduğunu söylerse, bir ırk bir ırtır." (K. Hammond, kişisel iletişim)
Devam eden tanım (v), FAO, ırkın genellikle kültürel bir terim olduğunu ve bu nedenle saygı
duyulması gerektiğini, (vı) tanımında açıkça ifade edilen ve (vıı) 'de kısa ve öz bir şekilde
özetlenen bir perspektif olduğunu savunuyor. Bu kabul edilir, ancak ortak kalıtım aracılığı ile
benzerlik kavramı, bir ırkın tanımına yararlı bir ektir.
Kaynak: Bölüm 3. Genetik çeşitlilik nedir? John Woolliams ve Miguel Toroin Çiftlik hayvanı
genetik kaynaklarının kullanımı ve korunması, 2007. Editör. Kor Oldenbroek. Wageningen
Academic Publishers.

Bölüm 11.2 Heterozis (melez azmanlığı)
Melezleme sadece farklı ırklar ile değil, aynı zamanda farklı seleksiyon hatları ile de
uygulanmaktadır. Bu, tam olarak ticari domuz ve kümes hayvanı yetiştiriciliğinde
kullanılmaktadır. Bu hatlar, saf yetiştirme yoluyla veya farklı ırkları melezleyerek oluşturulur.
Hattın oluşumundan sonra, böyle bir seçim hattındaki hayvanlar sınırlı sayıda ıslah hedefi
özelliği için seçilir. Genersyonlar süren seçimden sonra, bu belirli ıslah hedefi özelliklerinde
üstünlük sağlarlar. Bu tür hatlar çaprazlandığında, melezler sadece hatların her birinin
özelliklerini birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bazı özellikler için melezlerin performansı,
heterozis nedeniyle ebeveyn ırkların ortalama performansından daha yüksek hale gelir.
Tanım
Heterozis veya hibrit vigor (çoğunlukla bitki ıslahında kullanılan terim), bir veya daha fazla
özellikte bireyin melezlenmiş bir performansının, iki ebeveynin ortalama performansından
daha iyi olma derecesidir.

Bölüm 11.3 Heterozisin genetik arka planı
Basitleştirilmiş bir örnekle başlamak için: Farz edelim ki (gerçek dünyada geçerli değil)
tavukta iki farklı A alleli ve a ile tek bir genin bir yılda üretilen yumurta miktarını
belirlediğini varsayalım.
1.Irk, A için homozigottur (sabittir): tüm hayvanlar, AA genotipine sahiptir.
2.Irk, a için homozigottur (sabittir): tüm hayvanlar genotip aa'ya sahiptir.
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Irk 1 yılda 96 yumurta üretir ve ırk 2 yılda 94 yumurta üretir. 1. ırk horozlar 2. ırk tavuklarla
çiftleştirilir.
Genotip Aa'ya sahip yavruların, iki ebeveyn ırkın ortalaması olan yılda 95 yumurta üretmesi
bekleniyor, ancak yılda 100 yumurta üretiyorlar. Bu, heterozisin etkisidir: Bir melez ırkın
(Aa) performansı, iki ebeveyn ırkının (AA ve aa) ortalama performansından daha iyidir.
Heterozis, yılda 5 yumurtadır ve yüzde 5/95 = % 5,2 olarak ifade edilir. Heterozis, baskınlık
fenomenine dayanır: genotip Aa, genotip AA ve aa ortalamasından daha yüksek bir değere
sahiptir.
Tanım
Dominant, bir lokusun allellerinin eklemeli olmadığı zamandır. Bir lokus baskınlık
gösterdiğinde, heterozigotun bir özellik üzerindeki genotipik değeri, iki homozigotun
ortalaması değildir. Aşırı tip aşırı baskındır. Heterozigot, her iki ebeveynden daha aşırı bir
genotipik değere sahip olduğunda ortaya çıkar.

Aşağıda, tek bir lokus üzerindeki baskınlık etkisinden kaynaklanan heterozisin bir örneği
olarak başka bir örnek bulacaksınız. Homozigot BB'nin genotipik değeri = 125, Homozigot
bb’nin genotipik değeri = 115, ve heterozigot Bb'nin genotipik değeri 122'dir. B'nin b
üzerindeki toplam etkisi = 125-115/2 = 5 ve Bb'nin baskınlık etkisi 122-120 = 2 dir (120 =
BB ve bb'nin ortalama değeri)
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Bölüm 11.4 Heterozisin etkileri
Heterozisin olumlu bir etkisi vardır, çünkü melezlemelerde, ebeveyn ırklarda homozigot olan
birçok gen heterozigottur. Negatif etkiye sahip alleller genellikle çekiniktir. Melezlerde bu
negatif resesif alleller göz ardı edilir. İki ırkın melezlemesinde spesifik bir özellik için
beklenecek heterozis miktarı, ilgili lokusların sayısına ve bu lokuslardaki ilgili allel
frekanslarındaki iki ırk arasındaki farklılıklara bağlıdır.
Aşağıdaki şekilde bu, bir özellik bir genin iki alleli tarafından belirlendiğinde
gösterilmektedir. Gen frekansındaki fark ne kadar yüksekse, heterozis miktarı o kadar yüksek
olur. Çok genli özellikler için iki hattı birleştirdikten sonra, heterozis miktarı, dâhil olan
toplam gen sayısı için allel frekanslarındaki ortalama fark ve her lokus üzerindeki baskınlık
etkileri tarafından belirlenir. Allel frekanslarındaki fark -1 olduğunda (tüm genler için) ırklar
farklı alleller için homozigottur, heterozis 1'e (% 100) eşittir.

Bölüm 11.5 Melezleme için motivasyon
Heterozis, ırkların veya hatların melezlemesinin uygulanmasının nedenlerinden biridir.
Baskınlığın bu etkileri tüm türlerde gözlemlenir ve türler arasında heterozis tahminleri, düşük
kalıtım derecesine sahip özellikler için daha yüksek ve yüksek kalıtım derecesine sahip
özellikler için daha düşük olduğu sonucuna varılabilir. Heterozis, düşük kalıtım derecesi
nedeniyle seçici yetiştirme ile kolayca iyileştirilemeyen fertilite ve sağlık özellikleri için
genellikle önemlidir. Bu nedenle, sağlık ve üreme özelliklerinin iyileştirilmesi, melezlemeyi
uygulamak için genellikle önemli bir motivasyondur. Yeni Zelanda'da Jersey ve Holstein
sığırları arasındaki melezleme uzun bir geçmişe sahiptir ve 2000'den itibaren Kuzey Amerika
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ve Batı Avrupa'da süt sığırlarının melezlenmesi giderek daha fazla uygulanmaktadır. Bu
melezlemeler, yüksek verimli süt ineklerinin doğurganlığını ve sağlık özelliklerini
iyileştirmek için uygulanır. Süt üretiminin önemli bir ıslah hedef özelliği olduğu seçim
programlarında

bu

özellikler

pek

iyileştirilemez.

Danimarka

araştırması

(aşağıda

özetlenmiştir), farklı sütçü ırklarının melezlemesinde, uzun ömür ve genel kâr ile güçlü bir
ilişkisi olan bu özellikleri iyileştirmek için heterozisden yararlanılabileceğini göstermektedir.

Melezlemenin ikinci nedeni, ırkların veya hatların tamamlayıcılığından yararlanmaktır: iki
ırkın veya hattın özelliklerinin kombinasyonu uygundur. Örnek, yüksek çoğuzluk boyutuna
sahip bir domuz ırkının dişi domuzlarının, kesim ağırlığına kadar hızlı bir büyüme sağlayan
bir ırkın bir domuzu ile melezlenmesidir. Melezler, doğum başına daha fazla yavruya ve besi
sırasında hızlı büyümeye yol açar. Bu, aynı çoğuz doğum boyutuna sahip safkan bir dişi
domuz yetiştirmektin ve domuz yavrularının orta derecede büyümesinden veya orta
büyüklükte bir çoğuzluk boyutuna ve domuz yavrularının hızlı bir şekilde büyümesine sahip
bir ırkın bir domuzunu yetiştirmekten daha yüksek bir kârlılık sağlar.
Üçüncü neden, melez ırkların tek bir ırkta aynı anda kolayca geliştirilemeyen özellikleri bir
araya getirmesidir. Domuzlarda yağsız et ve et kalitesinin artması buna bir örnektir. Bu
özellikler, ırklar veya hatlar içinde negatif olarak ilişkilidir: daha yüksek yağsız et
büyümesine sahip hayvanların et kalitesi için daha düşük bir puanı vardır ve bunun tersi:
yağsız etin büyümesini etkileyen genler de et kalitesini etkiler, ancak tersi bir etkiye sahiptir.
Melezlemenin son sebebi ticari firmaların seleksiyon hatlarındaki genetik gelişimin
korunmasıdır. Hayvanların bakımına, özelliklerin kaydedilmesine vb. çok yatırım yaparlar.
Çiftçilere

sadece

melez

hayvanları

satarak,

rakiplerin

safkan

ebeveyn

stoklarını
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kullanabilmelerini önlerler. Ve çiftçilere melezler satmak, nesilden nesile ıslah şirketleri için
gelir sağlar.

Bölüm 11.6 Farklı melezleme sistemleri ve uygulanabilirlikleri
İlk olarak: ırk kelimesini kullandığımız yerde, seleksiyon hattını da okuyabilirsiniz. Ticari
domuz ve kümes hayvanı yetiştiriciliğinde, özel seçim hatlarında seçim, ırklar içindeki
seçimden çok daha yaygındır.

İkincisi: tüm melezleme sistemlerinde, hayvanlar

melezlenmeden önce, ilk önce ilgili özellikler için seçilirler. Melezleme, seçimi gereksiz
kılmaz. Üçüncüsü: melezleme şemaları, tüm katılımcılar tarafından katı bir uygulama
gerektirir. Bu nedenle melezleme çeşitli nedenlerle uygulanır ve ancak seçilen melezleme
sistemi katı bir şekilde uygulandığında gerçekleştirilebilir.
Bu melezleme sistemlerinde heterozis yüzdeleri, aşağıdaki tabloda görülebileceği gibi değişir
(melezleme sistemleri alt bölümlerde ana hatlarıyla açıklanacaktır):

Saf ırk melezinde F1'deki heterozis % 100'dür. F1 popülasyonunda, F1 ile ebeveyn ırklardan
biri arasındaki allel frekansındaki fark, iki ebeveyn ırk arasındaki farkın yarısı kadardır. Bu
gerçek, ör. F1, bir geri melezlemede ebeveyn ırklarından biriyle birleştirildiğinde, F2'deki
heterozis, orijinal iki yönlü melezleme ile karşılaştırıldığında % 50'dir. Heterozis yüzdesi,
anne ve baba popülasyonu arasındaki allel frekanslarındaki farka bağlıdır. Daha önce
belirtildiği gibi, heterozis, sağlık ve fertilite özellikleri gibi düşük kalıtım derecesine sahip
özelliklerin iyileştirilmesi için en belirgin ve en değerlidir.
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Bölüm 11.6.1 İkili Melezleme (saf ırk melezi)
İki ırk melezlenir ve yavru sadece ticari üretim amaçlı kullanılır ve yetiştirme için
kullanılmaz. Melez ırklar için F1 notasyonu kullanılır. Heterozisin tam etkisi, yavrularda
ortaya çıkar. Irkların her ikisi de bir ıslah programı ile saf ırkların muhafazasını gerektirir. Bu
sistem, süt sığırlarında ve koyunlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Saf ırk dişi ikameleri
üretmeye ihtiyaç duyulmayan dişiler, yüksek büyüme ve kesim kalitesine sahip bir ırk ile
birleştirilir. Bu şekilde yerine konması gerekmeyen yavruların değeri, safkan yavrulara göre
çok daha yüksek bir değer alır.
A×B
F 1 =(AB =% 50 A, % 50 B)

Bölüm 11.6.2 Üçlü melezleme
Bu melezlemede, ikili melez dişiler (F1'ler) üçüncü bir saf ırkın bir erkeği ile melezlenir.
Melezdeki ikinci nesil olan yavruları için, F2 notasyonu kullanılır. Bu sistemde, melezlenmiş
dişilerde (F1) heterozisin tam etkisinden yararlanılabilir. Üç yönlü melezlemenin özel bir
durumu, dişi melezlerin ebeveyn ırkların babalarından biriyle birleştirilmesidir. Bu, geri
melezleme olarak bilinir. Geçmişte Hollanda'da Landrace ve Dutch Large White ile üçlü
melezleme çok popülerdi. Landrace dişi domuzlar mükemmel annelerdi. Dutch Large White
büyüme ve karkas özelliklerinde mükemmeldi, ancak anne özellikleri bakımından daha
kötüydü. İlk melezleri, (Landrace özellikleri ve heterozis nedeniyle) yüksek çoğuzlu
mükemmel dişi domuzlar verdi ve geri melezlemeden sonra mükemmel büyüme ve
karkaslarla çok sayıda domuz yavrusu doğdu.
A×B
F 1 (AB) × C
F2 (ABC =% 25 A, % 25 B, % 50 C)

Bölüm 11.6.3 Dörtlü melezlemeler
Bu melezlemede, ikili melez dişiler (F1'ler), üçüncü ve dördüncü ırkın melez erkekleri ile
çaprazlanır. Melezlemede ikinci nesil olan yavruları için F2 notasyonu kullanılır. Bu sistemde,
melezlenmiş analarda (F1) ve erkeklerde (F2) heterozisin tam etkisi kullanılabilir. Dört yönlü
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melezleme ticari kümes hayvanı yetiştirme programlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu üç nedenin tümü, yumurtacı ve broyler üretiminde bu dört yönlü melezlemenin
motivasyonunu oluşturur: heterozisten yararlanma, ırkların ve melezlerin yeteneklerini
birleştirme ve tek ırkta aynı anda kolayca geliştirilemeyen özellikler için ırklarda seleksiyon
yapılır. Bu kümes hayvanı ıslah programlarında birçok özellik (15-20)

için önemlidir;

bunların çoğu birbirleriyle olumsuz ilişkilidir ve / veya kalıtım derecesi oranı düşüktür. Önce
özel hatlardaki özelliklerin seçimi ve ardından hatların özelliklerinin melezleme yoluyla
birleştirilmesi, heterozis için tam kâr sağlar.
A×BC×D
F 1 (AB) × F 1 (CD)
F2 (ABCD =% 25 A, % 25 B, % 25 C, % 25 D)

Bölüm 11.6.4 İkili dönüşlü (karşılıklı) melezleme
Bu melezlemede başlangıç, geri melezlemeye benzer. A ırkının dişileri, B ırkının erkekleri ile
melezlenir. Dişi yavruları (F1), B ırkı bir erkekle (geri) çaprazlanır. Dişi yavruları (F2), A
ırkından bir erkek ile melezlenir. Bunun dişileri (F3)

B ırkın erkekleri ile çaprazlanır.

Alternatif olarak, her generasyonda A ırkı ve B ırkının erkekleri kullanılır ve tüm nesillerdeki
melez dişiler ikame üretmek için kullanılabilir. Böyle bir melezlemede, heterozis etkisinin bir
kısmı (safkan melezine kıyasla 2/3) yine de kullanılabilir. Saf ırkların hâlâ bir yetiştirme
programı ile muhafaza edilmesi gerekir, ancak bu diğer yetiştiriciler tarafından yapılabilir.
Sığırlarda iki yönlü rotasyonal birleştirme aşağıda gösterilmektedir:
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Bölüm 11.6.5 Üçlü dönüşlü (karşılıklı) melezleme
Bu melezlemede, A ırkının dişileri, B ırkının erkekleri ile melezlenir. Dişi yavruları (F1: AB),
C ırkı bir erkek ile melezlenir. Dişi yavruları (F2:% 25 A, % 25 B ve % 50) C) daha sonra A
ırkından bir erkek ile çaprazlanır. Dişi yavruları (F3:% 62.5 A, % 12.5 B ve % 25 C), B
ırkından bir erkek ile melezlenir. Nöbetleşe olarak, her nesilde A, B ve C ırkının erkekleri,
kullanılır ve tüm nesillerdeki melez dişiler, ikame üretmek için kullanılabilir. Böyle bir
melezlemede, heterozisin etkisinin büyük bir kısmı (6/7) hâlâ kullanılabilir.

Bölüm 11.6.6 Introgression (özellik aktarma melezlemesi)
Bu melezlemede B ırkının erkekleri B ırkında yüksek sıklıkta bulunan ve A ırkında
bulunmayan veya düşük frekansa sahip olan bir özelliği dahil etmek için A ırkının dişileri ile
melezlenir.
İlk melezin dişileri (F1: AB), A ırkının istenen özelliği için seçilir ve A ırkının erkekleriyle
çiftleştirilir. Bu, sonraki generasyonlarda tekrarlanır. B ırkı bir kez kullanılır ve melez
ırklardaki seçim, B ırkının aranan özelliğinin iç içe geçmesine yol açar. Aranan özellik için
genetik markerler bu yöntemin uygulanabilirliğini büyük ölçüde kolaylaştırır. Bir
introgresyon örneği, Hollanda'daki Texel koyun ırkına Booroola allelinin transferidir. Bu gen
çoğuzluk boyutunu artırır ve Merinos koyunlarında bulunur. Texel koyunlarının Merinos
koçları ile bir kez çaprazlanması ve ardından F1'deki Booroola allelinin taşıyıcılarının
seçilmesi, istenen allelin taşıyıcı olmayanlara kıyasla iki kat daha fazla kuzu üreten safkan
Texel koyunlarıyla sonuçlanmıştır.
A×B
F1 (AB) × A
F 2 × A vb.

Bölüm 11.6.7 Çevirme melezlemesi (Grading-up)
Bu melezlemede kullanılan yöntem, bir hayvan popülasyonunu bir ırkdan diğerine hızlı bir
şekilde dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Yeni arzulanan ırkın babaları, önceki nesil dişilere
sürekli olarak geri çaprazlanır. Üç nesil sonra, F3 hayvanları istenen ırkın genini % 87,5
oranında içerir ve dört veya beş nesil sonra popülasyon, istenen ebeveyn ırkına tamamen
benzer.
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A×B
F1 (AB) × B
F 2 × B vb.
Böyle bir süreç, geçtiğimiz yüzyılın 70li yıllarında Batı Avrupa‟da, yerli Siyah ve Beyaz sığır
ırkı popülasyonları, Kuzey Amerika‟dan gelen Holstein Friesian ırkı ile iyileştirildiğinde ve
şimdiki Avrupa Holstein Friesian sığır ırkını ortaya çıkardığında gerçekleşmiştir.

Bölüm 11.6.8 Sentetik bir ırk oluşturmak
Bu melezleme şu şekilde başlar: iki ırk melezlenir ve F1 neslinin erkek ve dişileri karşılıklı
olarak çiftleştirilir. Bu, F2, F3 F4 vb. devam eder. Bu şekilde, iki kurucu ırkın allellerinin eşit
kısımlarını (% 50) içeren yeni bir (sentetik) ırk oluşturulur. Bu prensibe göre, sentetik bir ırk
oluşturmak için üç veya dört ırk da kullanılabilir. O halde F2 neslindeki erkek ve dişilerin
karşılıklı olarak birleştirilmesi, yeni sentetik ırkın gerçek başlangıcıdır. Hollanda Flevolander,
oluşturulmuş yeni bir ırkın yakın tarihli bir örneğidir. Bu, yüksek çoğuzluk boyutuna sahip
Fin Landrace koyunlarının mevsimsel olmayan östrus desenine sahip olan Ile-de France
koyunlarıyla melezlenmesiyle başladı. F1 koyunlar çoğuz yavrular ve iki yıl içinde üç
kuzulama yaparlar. F1 koçları F1 koyunlar ile, F2 koçları F2 koyunlar ile F3 koçları F3 koyunlar
ile vb. ile çiftleştirildi. Bu şekilde çok üretken bir koyun ırkı oluşturuldu.
A×BA×B
F 1 (AB) × F 1 (AB)
F2×F2
F 3 × F 3 vb.

Bölüm 11.7 Melezleme ile ilgili temel konular
1. Melezleme, farklı ırk veya hattaki hayvanlar arasındaki birleştirmedir.
2. Bir ırk, bir tür içinde bazı tanımlanabilir ortak görünüm, performans, soy veya seçim
geçmişine sahip birleştirilebilen hayvan grubudur.
3. Seleksiyon hatları, saf yetiştirme veya farklı ırkların melezlenmesi ile oluşturulur. Hattın
oluşumundan sonra, böyle bir seçim hattındaki hayvanlar sınırlı sayıda ıslah hedefi özelliği
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için seçilir. Nesiller süren seçimden sonra, bu belirli ıslah hedefi özelliklerinde heterozis
sağlarlar.
4. Irklar veya seleksiyon hatları melezlendiğinde, melez ırklar sadece her bir ırkın veya hattın
özelliklerini birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bazı özellikler için melezlerin
performansı, heterozis nedeniyle ebeveyn ırkların veya ebeveyn hatların ortalama
performansından daha yüksektir. .
5. Heterozis veya melez azmanlığı, melezlerin bir veya daha fazla özellikteki performansının,
iki ebeveynin ortalama performansından daha iyi olma derecesidir.
6. Heterozis pozitif bir etkiye sahiptir çünkü melezlemelerde, ebeveyn ırklarda homozigot
olan birçok gen heterozigottur. Negatif etkiye sahip alleller genellikle çekiniktir.
Melezlerde bu negatif resesif alleller göz ardı edilir.
7. Heterozis, ırkların veya hatların melezlemesinin uygulanmasının nedenlerinden biridir.
Melezlemenin ikinci nedeni, ırkların veya hatların tamamlayıcılığından yararlanmaktır: iki
ırkın veya hattın özelliklerinin kombinasyonu uygundur. Üçüncü neden, melez ırkların tek
bir ırkta aynı anda kolayca geliştirilemeyen özellikleri bir araya getirmesidir.
Melezlemenin son sebebi ticari firmaların seleksiyon hatlarındaki genetik gelişmenin
korunmasıdır.
8. Tüm melezleme sistemlerinde hayvanlar melezlenmeden önce ilgili özelliklere göre seçilir.
Melezleme, seçimi gereksiz kılmaz. Melezleme programları, tüm katılımcılar tarafından
katı bir uygulama gerektirir. Bu nedenle melezleme çeşitli nedenlerle uygulanır ve ancak
seçilen melezleme sistemi katı bir şekilde uygulandığında gerçekleştirilebilir.
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BÖLÜM 12: ISLAH PROGRAMLARININ YAPISI
Islah programları, bir popülasyonda genetik gelişme sağlamayı amaçlamaktadır. Islah
programlarında, ıslah hedefi özellikleri için seçim adayları hakkında bilgi toplanması,
damızlık değerlerinin tahmini, seçim adayları arasında seleksiyon ve bu adaylar için bir
birleştirme planı oluşturulması yoluyla kalıcı bir genetik ilerleme oluşturulur. Böylece, ıslah
programında 5. aşamadaki hayvanların seçilmesiyle elde edilen genetik ilerleme, 6. aşamada
yaygınlaştırılır.
Islah programlarının yapısı.

Tanım
Islah programı veya bir ıslah planı, bir sonraki nesil hayvanların üretimi için tanımlanmış
ıslah amaçlarını hedefleyen bir programdır. Seçilen özelliklerin kaydedilmesi, damızlık
değerlerinin tahmini, potansiyel ebeveynlerin seçimi ve uygun (suni) üreme yöntemleri dâhil
olmak üzere seçilen ebeveynler için bir birleştirme programlarının birleşimidir.

Bölüm 12.1: Bir ıslah programında genetik iyileştirme
Daha önce gördüğümüz gibi, kalıcı genetik ilerleme, seçim yoğunluğuna, damızlık değerinin
doğruluğuna, genetik çeşitliliğe ve generasyon aralığına bağlıdır. İlk üçü formülün payında ve
sonuncusu paydadadır. Bu nedenle, daha yüksek seçim yoğunluğu, doğruluk ve genotipik
varyasyon ve daha düşük bir generasyon aralığı en yüksek yanıtı verir. Formül şudur:
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Burada: SR = genetik ilerleme; i = seleksiyon entansitesi; r = doğruluğu;

=

genotipik varyansı ve GI = generasyon aralığı
Bir ıslah programında genotipik varyasyona pek müdahele edilemez, ancak diğer üç
parametreye müdahele edilebilir. Özellikle seçimin doğruluğu ve generasyon aralığı birbiriyle
ilişkilidir. Örneğin. Seleksiyon için yüksek doğrulukta seçim yapılabilir, ancak seçim
adaylarının tüm bilgilerine sahip olmak için uzun bir süre beklemeniz gerekir, bu da uzun bir
generasyon aralığı ile sonuçlanır. Seleksiyon daha düşük bir doğruluk için olduğunda,
damızlık için daha genç hayvanları seçebilir ve kısa bir nesil aralığı elde edebilirsiniz.
Böylelikle ıslah programları, seçim yoğunluğu, doğruluk ve generasyon aralığı açısından
optimize edilebilir.
Daha önce gösterildiği gibi, bir ıslah programında genetik ilerleme dört farklı seçim yolundan
üretilebilir. Toplam genetik ilerleme, bu dört farklı yolla genetik ilerlemenin toplanmasıdır ve
aşağıdaki sırayla, genetik iyileşme üzerinde azalan bir etkiye göre: babaları yetiştirmek için
babalar, anaları yetiştirmek için babalar, babaları yetiştirmek için analar ve anaları yetiştirmek
için analar. Islah programlarının yapısında, bu etki farklılıkları yapıya yansır.

Bölüm 12.2: Islah programları az ya da çok kontrol altındadır
Islah programında aktif ıslahçıların azmi, doğruluğu ve disiplini çok önemlidir. Önemli olan
şunlardır: Islah hedefine ilişkin azim, fenotipleri, genotipleri ve pedigri kayıtlarını toplamada
doğruluk ve son olarak, seçim ve birleştirmede disiplin. Hepsi kontrol altında tutulması
gereken önemli insan faktörleridir. Ancak neredeyse tüm türlerde, seçim altındaki
popülasyonun dişi hayvanları ve bazen de erkek bireyler çiftçiler veya vatandaşlara aittir.
Hayvanların sahibidirler ve hayvan (lar) ı ile çiftleştirmek isteyip istemediklerine ve
hayvanları için birleştirme partnerine onlar karar verirler. Bireysel sahiplik durumunda ise
ıslah amacına bağlı kalmak, sistematik ve doğru bilgi toplamak, seleksiyon ve birleştirme
sürecini gerçekleştirmek için sahiplerinin istekliliği ve yardımı büyük ölçüde gereklidir.
Arkadaşlık veya eğlence amacıyla tutulan hayvan türlerinde, ırk dernekleri tarafından ıslah
programı üzerindeki kontrol çok gevşektir. Bu programlar düz bir yapıya sahiptir: neredeyse
tüm dişiler seçilebilir ve çoğu durumda ırk derneğinin, yalnızca erkeklerin ıslah için
seçilmesinde güçlü bir oyu vardır. Hayvanların konformasyonunun önde olduğu ve birkaç
“şampiyon” erkekle sonuçlanan gösteriler hangi erkeğin yaygın kullanılacağını belirler. Bu
ıslah programlarında tüm popülasyonda bir genetik ilerleme oluşturmada seçim yolu sadece
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babaları üretmek için babalar ve babaları üretmek için ana birleştirmeler çok etkilidir. Örnek
olarak, atlar için bir ıslah programını (Hollanda KWPN programı) özetleyeceğiz.
Aksine, domuz ve kümes hayvanı üretiminde (domuz eti, yumurta ve piliç eti) ticari ıslah
programları tüm ıslah faaliyetleri üzerinde tam kontrole sahiptir. Seleksiyon hatlarının bir
parçası olan sınırlı sayıda ıslah hayvanlarına sahiptirler. Bu hatlarda şirketler ıslah hedefini
belirler, veri toplama ve damızlık değeri tahminini gerçekleştirir ve yeni bir generasyon
üretmek için ebeveynlerin seçilmesine ve birleştirilmesine özen gösterir. Nihai ürün, sahip
oldukları seçim hatlarından üç veya dört yönlü melezleme olan çok sayıda hayvan tarafından
üretilir. Bu ıslah programlarında, tüm seçme yolları, piramidal bir yapıya sahip tüm ıslah
programında bir genetik ilerleme oluşturmada etkilidir. Islah hedefi özelliklerinde farklılık
gösteren farklı seleksiyon hatları ile çalışan ıslah şirketleri, farklı üç veya dört yollu melez
üretme esnekliğine sahiptir. Örneğin domuz eti üretim pazarlarında farklıdır. Kesim ağırlığı,
karkas bileşimi ve et kalitesi gereksinimleri eşit değildir. Küresel olarak faaliyet gösteren
şirketler, domuz eti için farklı pazarlara hizmet etmek için kullanılan, domuz eti üretimi için
farklı baba hatlarına sahiptir. Sözleşmelerle kontrol edilen çiftçiler, piramidal bir yapıda seçim
hatlarını çoğaltır ve geçer. Örnek olarak, domuz eti üretimi için bir ıslah programını (Topigs
programı) özetleyeceğiz.
Sabit ve gevşek yapıya sahip ıslah programları ile piramidal yapı tamamen kontrol altında
olan ıslah programları arasında açık çekirdekli ıslah programları bulunmaktadır. Bu
programlarda populasyonun bir kısmı sınırlı sayıda yetiştiriciye ve / veya bir ıslah şirketine
aittir. Bu bölüm babaları seçmek ve gelecek nesil için babaların analarını seçmek için
kullanılır. Bu ıslah programlarında, tüm popülasyonda bir genetik ilerleme oluşturmada
sadece anaları yetiştirmek için anaların seçimi yolu çok az öneme sahiptir. Örnek olarak, süt
sığırcılığı için açık bir çekirdeğin ana hatlarını vereceğiz (Bölüm 12.4 CRV programı)

Bölüm 12.3: Sabit bir yapıya sahip ıslah programları
İnsanoğlunun kullandığı birçok türde ıslah programlarının basit bir yapısı vardır: ör. et üreten
koyun ve keçiler, köpekler, ve atlar. Bu tür programlarda yoğun bir erkek seçimi gerçekleşir,
çünkü gelecek nesli üretmek için sınırlı sayıda erkeğe ihtiyacınız vardır. Dişilerde bir miktar
seçim uygulanmaktadır, çünkü bir sonraki nesli üretmek için analar olarak çoğuna ihtiyacınız
vardır, ancak bu seçim pek etkili değildir. Bu türlerde damızlık hayvanlar (özellikle dişiler),
seçme ve birleştirme konusunda kendi kararlarını veren bireysel sahiplerin elindedir. Sonuç
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olarak ıslah hedefleri çok sık değiştiğinden ve sürekli kullanılmadığından, özelliklerin ve
pedigrinin kaydedilmesi daha az tamamdır, seçim ve birleştirmeler ciddi bir şekilde
etkilenebilir. Bu, nesiller boyunca düşük bir genetik ilerleme oranıyla sonuçlanır.
Bu türlerde soykütüğü kitapları, damızlık programında önemli bir rol oynar. Pedigri kaydını
yaparlar ve gelecek nesil için ebeveyn olarak seçilecek erkek ve dişilerin özelliklerine ilişkin
kuralları belirlerler. Erkekler için kurallar genellikle çok katıdır ve yalnızca sınırlı bir miktar
ıslah için onaylanmıştır. Genellikle bu onayda konformasyona çok fazla vurgu yapılır. Dişiler
için kurallar çok gevşektir, dişelerin onaylanmaması nadiren uygulanır.
At yetiştiriciliğinde günümüzde ıslah programını profesyonelleştirmek için çok şey
yapılmaktadır. Irkta sınırlı sayıda aygır, soykütüğü defterleri tarafından damızlık için
onaylanır ve en iyi konformasyon, sağlık ve performans özelliklerine sahip dişiler damızlık
için teşvik edilir. Bu gerçekten de analizlerde tespit edilebilecek bir genetik gelişme ile
sonulanır.
Köpek ıslahında, erkeklerin seçiminde gösteriler önemli rol oynamaktadır. Şovlarda en iyi
konformasyon puanına sahip sınırlı sayıda erkek, genellikle ırk birliği tarafından herhangi bir
kontrol olmaksızın damızlık için kullanılır. Günümüzde, güçlü bir konformasyon seçiminin
olumsuz yan etkileri ve popülasyondaki hayvanlar arasında akrabalı birleşmeye yol açan
yüksek akrabalık ve genetik kusurların yüksek sıklığı nedeniyle köpek yetiştiriciliği toplumda
tartışılmaktadır.
Et üreten koyun ve keçi ırklarında, bir sonraki nesli üretmek için sınırlı sayıda koç ve tekeye
ihtiyaç duyduğunuz için en etkili olanı koç ve tekelerin seçimidir. Bu türler için basit ıslah
hedefleri, sabit bir yaştaki ağırlık ve kaslılıktır. Genç koç ve tekelerin kullanılmasıyla
generasyon aralığı kısa tutulabilir ve genetik ilerleme oluşturulur. Çiftlik ekonomisi açısından
koyunların mümkün olduğu kadar uzun süre yavru vermesi gerekir. Dolayısıyla ana tarafında
generasyon aralığı oldukça uzundur. Daha yoğun koyun ve keçi üretim sistemlerinde, verimli
ana ırkları, özel et ırklarından gelen erkeklerle melezlenir, bu da iyi bir büyüme ve kesim
kalitesine sahip çok sayıda kuzu ile sonuçlanır. Hollandalı Texel ırkı bu özellikleriyle ünlüdür
ve dünya çapında genellikle yerel doğurgan ırkların dişilerinden melez kuzular üretmek için
bir terminal baba hattı olarak kullanılır. Süt üreten koyun ve keçi ırklarında damızlık olarak
kullanılan erkek anaların seçimi yapılmaktadır. Süt kayıt şemalarında süt koyunu ve süt
keçilerinin yüzdesinin düşük olması nedeniyle erkeklerin progeny testi neredeyse hiç
yapılmamaktadır. Şimdiye kadar, koyun ve keçi sütünde çok az genetik ilerleme elde edildi.
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Bölüm 12.3.1: Sabit bir yapıya sahip bir ıslah programı örneği: KWPN programı
KWPN ıslah hedefi (2014)
2006'dan beri, KWPN dört ıslah yönünü ön plana çıkarmaktadır. At terbiyesi ve atlama
disiplinlerine ayrılan at binme, en büyük grubu (% 85-90) oluşturmaktadır. Diğer iki ıslah
yönü koşum atı ve çeki atıdır. Her yetiştirme yönünün kendine ait ek hedefleri olmasına
rağmen, tüm atlar, aşağıdakileri amaçlayan genel KWPN ıslah hedefinin kapsamına girer:


Grand Prix seviyesinde performans gösterebilen bir yarış atı yetiştirmek;



Uzun süreli kullanım sağlayan bir konstitüsyon sahip olmak;



İnsana karşı dostça davranmanın yanı sıra performans iradesini destekleyen bir karakter;



İşlevsel konformasyon ve iyi performans sağlayan doğru bir hareket mekanizması;



Zarafet, asalet ve kalitenin yanı sıra tercihen çekici dış görünüş sahip olma.

KWPN, her bir ıslah yönü için ayrı bir ıslah standardı oluşturmuştur. Bu standartlar aslında
ideal at terbiyesi, atlama, koşum takımı ve çeki atının tanımlarıdır. Islah standardı, atların
objektif ve tek tip olarak değerlendirilmesine yardımcı olur. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri
için bir çerçeve oluşturur. Bu, belirgin kişisel tercih riskini azaltır ve dolayısıyla
değerlendirmenin tekdüzeliğini, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini artırır.
Kısraklar ve aygırlar arasında bir ayrım yapılmalıdır.
Soykütüğü kitabı tahminler yayınlayarak en iyi kısrakların seçimi ve kullanımı teşvik edilir.
Tahminler, bir kısrağın sahip olduğu "kalite damgaları" olarak görülebilir. Kısrak, kendi
niteliklerine (performans, konformasyon ve sağlık) veya yavruların niteliklerine (performans,
konformasyon) dayalı olarak tahminler kazanabilir.
Aygırlar için, soykütüğü defteri onaylı bir damızlık aygır olmak için zorunlu bir yol vardır.
Aygır güzergâhının dört adımı vardır:
1. Aygır muayeneleri: sert yüzeylerde bacakların ve vücudun doğruluğu ve serbest atlama
(atlama atları) veya serbest hareket (terbiye aygırları).
2. Sağlık kontrolleri: Aygır seçim sürecinin çeşitli aşamalarında, aygırların vücut ve
işleyişin klinik doğruluğu, X ışınları, meni kalitesi ve kükreme için minimum talepleri
karşıladıkları kanıtlanmalıdır.
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3. İstasyon performans testi: Yaşlarına bağlı olarak, aygırlar maksimum 70 günlük bir
merkezi performans testi sırasında spor yeteneklerini kanıtlamalıdır.
4. Bir aygır yavrusuna sahip olduğunda, bu yavrular sporda incelenir ve / veya takip edilir.
Toplanan bilgilere dayanarak, her bir aygır için çeşitli damızlık değerleri tahmin
edilmektedir. Aygırlar damızlık değerlerine göre en büyük yavrularının 1, 3, 7 ve 11
yaşında olduğu anda değerlendirilir.
KWPN, birçok farklı an için çeşitli türde bilgiler toplar:
Doğrusal uyum ve hareket puanları her yeni onaylanmış aygırdan 20 rastgele tay
Osteokondroz için röntgenler her yeni onaylanmış aygırdan rastgele 20 yıllık
Konformasyon, hareket, serbest (çoğunlukla) 3 yaşındaki kısraklarda lineer skorlar, şecere
defteri incelemesi için teklif edildi
Atlama veya serbest hareket + kıymet takdiri, aygır seçim süreci için sunulan tüm genç
aygırları işaretler
Kısraklar (IBOP) için bir günlük performans testlerinde elde edilen puanlar ve
Kısraklar ve aygırlar için istasyon testleri (EPT)
Kayıtlı tüm atların yarışma sonuçları
Bu veriler, tüm aygırlar ve kısraklar için damızlık değerlerini tahmin etmek için kullanılır.
Damızlık değerleri aşağıdakiler için tahmin edilmektedir:
Tüm doğrusal puanlı özellikler (konformasyon, hareket, serbest atlama)
Osteokondroz
Spor terbiye
Spor atlama
Bu damızlık değerleri, ıslah programını değerlendirmek ve en iyi aygır ve kısrak
kombinasyonu için seçim süreçlerinde kullanılan yetiştiricilere iletilir.
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Bölüm 12.4: Bir çekirdek sürüye (açık) sahip ıslah programları
Çekirdek sürü programları, genetik üstünlüğe sahip sınırlı sayıda dişi hayvanlarla karakterize
bir sürüdür. Potansiyel olarak, bunlar baba yetiştirmek için olan analardır. Bunlar bir ıslah
organizasyonuna veya sınırlı sayıda yetiştiriciye aittir ve çekirdek (ıslah çiftlik (ler)i veya
ıslah ünite (leri) olarak adlandırılır. Anne babaları yetiştirmek için yeni nesil babaları ve
anaları yetiştirmek için babaları sunarlar. Çok sayıda özellik için kaydedilirler. Islah
organizasyonu, çekirdek sürüde seleksiyon ve birleştirme kararları verir ve bunlar sözleşme
altına alınır. Sonuç olarak, ıslah hedefleri istikrarlı bir şekilde kullanılır, özelliklerin ve
soykütüğünün kaydı tamamlanır, çekirdekteki seleksiyon ve birleştirme tam kontrol
altındadır. Bu, nesiller boyunca yüksek bir genetik gelişme oranı ile sonuçlanır. Ticari domuz
ve kümes hayvancılığında olduğu gibi çekirdek programları kapatılabilir. Başlangıçta
çekirdek sürü için ıslah hayvanlar seçildikten sonra, çekirdek popülasyonuna çekirdeğin
dışından hiçbir hayvan eklenmez. Buna kapalı çekirdek sürü ıslah programı denir.
Sığır yetiştiriciliğinde suni üreme teknikleri, özellikle suni tohumlama teknikleri ve embriyo
implantasyonu ile birlikte in vitro fertilizasyon iyi gelişmiştir ve açık çekirdekte yoğun olarak
kullanılmaktadır. Bu, üstün babalardan ve analardan yüksek sayıda yavru üretme ve bu üstün
hayvanların genlerini üretim popülasyonunda geniş çapta yayma fırsatı verir. Popülasyonun
yayılmış kısmında (esas olarak üretim amaçları için kullanılır = üretim popülasyonu),
babaların yavruları önemli özellikler için test edilir. Üretim popülasyonundaki dişilerin
tahmini damızlık değeri, çekirdek popülasyondaki damızlık değeri ile karşılaştırılabilir (veya
daha yüksek) olduğunda, çekirdeğe girebilirler. Bu durumda damızlık şirketi tarafından satın
alınabilir veya ıslah organizasyonu ile sözleşme yapılabilir. Buna açık çekirdek ıslah
programı denir.
Açık çekirdek sürü yetiştirme programları, mevcut ıslah programlarının sabit bir yapıya sahip
olduğu türlerde düşünülebilir: atlar, köpekler, koyunlar ve keçiler. Daha sonra kontrollü bir
durumda genetik iyileştirme sağlanabilir ve çekirdekteki erkekler bireysel özel yetiştiriciler
tarafından yaygın olarak kullanılabilir. Köpeklerde çalışan köpekler için açık çekirdek ıslah
programları geliştirilir ve gözleri görmeyenler için olan rehber köpekler için bile kapalı
çekirdek programları kurulur.
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Bölüm 12.4.1: Örnek: bir açık çekirdek sürü ıslah programı:
CRV süt programı ıslah hedefi ve CRV seçim indeksi
Çekirdek sürü için CRV bir ıslah hedefi olarak kullanır (2014): Çiftlik kârına optimum katkı
sağlayacak sağlıklı ve uzun ömürlü bir süt ineği'. Boğa analarının ve oğulların babalarının
seçimi için, çekirdek hayvanlar veya potansiyel çekirdek hayvanlar için Hollanda'daki CRV
kendi indeksini kullanır. Bu "CRV-endeksinde", aşağıda görülebileceği gibi, sağlık özellikleri
ve uzun ömür üzerine çok fazla ağırlık verilmektedir.

Bu üç kategorinin her biri, sırasıyla bir dizi üretim özelliği olan, uzun ömür ve sağlık özelliği
ile bir dizi konformasyon özelliğinin tek bir rakamda birleştirildiği bir alt indekstir.
Bu üç kategorinin özellikleri çeşitli kaynaklardan orijin almıştır. Önemli bir kaynak süt kayıt
hizmetidir. Yönetim programı nedenleriyle çiftçiler, bireysel süt üretim verilerini (kg ve
içerik) bilmek isterler. Konformasyon verileri, düzenli aralıklarla çiftlikleri ziyaret eden
müfettişler tarafından toplanır. Uzun ömür ve sağlık özellikleri, süt kaydı ve konformasyon
verilerinden oluşur.
Genetik gelişmeyi üretim popülasyonuna yaymak üzere seçilen boğalar için başka bir seçim
indeksi kullanılır: NVI. Bu NVI, Hollanda ve Flanders'ta, ulusal ıslah hedefine en yakın
yavruları üretebilen boğaları en üste yerleştirmek amacıyla boğaları sıralamak için kullanılan
toplam net değer indeksidir. NVI, üç farklı bileşeni dikkate alan bir formülden türetilmiştir:
Üretim, sağlık ve konformasyon. Bunları oluşturan alt özellikler ve bunların NVI'ya katkıları
aşağıda verilmiştir:
Süt üretim popülasyonunda elde edilen genetik ilerleme
Aşağıdaki tabloda, 1 nesil sonra NVI ile seleksiyondan elde edilen üretim popülasyonundaki
genetik ilerleme (damızlık değerlerinde) verilmektedir (Örneğin. NVI formülü ile seçim
yapıldığında, yeni nesil hayvanların süt için damızlık değeri, mevcut neslin sütü için damızlık
değerinden 272 kg daha yüksek olacaktır.)
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Özellik

Kazanç

Değer

Süt

272

kg

Yağ

13

kg

Protein

8,7

kg

Ömür

200

Gün

Meme sağlığı

2,3

Puan

Meme

1,8

Puan

Ayak ve Bacak

2,2

Puan

Buzağılama aralığı

0,8

Puan

İlk tohumlamadan son tohumlamaya kadar olan aralık

1,0

Puan

Buzağılama kolaylığı (baba)

1,4

Puan

Anasal buzağılama süreci

1,1

Puan

Yaşama gücü (baba)

0,7

Puan

Anasal (yaşama gücü)

0,9

Puan

CRV ıslah programının yapısı
Paralel olarak CRV, Siyah ve Beyaz (S&B) ve Kırmızı ve Beyaz (K&B) Holstein Friesian
için bir ıslah programı yürütür. Seçilen dişiler, CRV'nin sahip olduğu hayvanlardan (Delta
donör) ve dünya çapında üretim popülasyonlarındaki çiftçilerden (Euro donör) oluşan
çekirdekten gelmektedir. Euro donör kapsamında seçilen dişiler, seçilen dişinin CRV
tarafından tercih edilen bir baba ile tohumlanması ve bu tohumlamadan doğan bir buzağının
öncelikle CRV'ye satılması esasıyla sözleşme yapılır. Bu Euro donör planı, CRV çekirdeğini
“açık” bir çekirdek haline getirir. En yüksek CRV endeksine sahip üretim çiftliklerindeki
seçilmiş Euro dişilerinin yavruları, CRV'nin sahip olduğu Delta dişilerinin yavrularına
eklenir. Bu grupta CRV, gelecek nesil potansiyel damızlık hayvanlarını yetiştirmek için
babaları ve anaları seçer. Delta şeması dâhilinde Tüp Bebek (IVF) uygulanmaktadır. Bir
yaşındaki düvelerin oositleri, seçilmiş bir babanın spermiyle bir laboratuarda toplanır ve
döllenir. Bu şekilde taşıyıcı analardan bir donörün tam ve yarı kardeş dölleri (erkekler ve
dişiler) doğar. En iyi erkek ve dişiler, CRV indeksi için en yüksek tahmini değere sahip
olanlar seçilir. Erkekler, çekirdekte ve üretim popülasyonunda kullanılmak üzere babalar
olarak ve dişiler Delta çekirdeği için kullanılmak üzere seçilir. IVF ile bir düveden yeterli
embriyo elde edildiğinde, düve tohumlanır ve CRV'nin test çiftliklerinden birine nakledilir.
Burada düveler ilk buzağılamalarına kadar büyütülür ve ardından ilk laktasyonlarında süt
üretimi ve konformasyon için tek tip koşullar altında test edilir. Test sonuçları (kendi
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performansı), gerçekleştirilmiş bir damızlık değerini hesaplamak için kullanılır. Her yıl 100
Delta düve ve Euro donörden 150 düve CRV sözleşmeli çiftliklerde test edilmektedir. En iyi
düveler ilk laktasyonlarında tekrar donör olarak kullanılmakta ve elde edilen embriyoların bir
kısmı da üretim çiftliklerine satılmaktadır.
Aşağıdaki şemada (2014) 150 Siyah Beyaz test boğasından sadece 38'i üretim çiftliklerindeki
bağışçılardandı. 50 Siyah Beyaz test boğasından 23 boğa bu tür donörlerdendi. Delta
çekirdeğinde, bir yaşındaki düve donörlerinde yoğun bir seleksiyon uygulanır: 15-20'si 90 test
düvesi ve 112 test boğası anasıdır. Günümüzde genomik bir damızlık değeri olan tahmini
damızlık değerlerine göre seçilirler (daha sonra bakınız).
Her yıl CRV, Delta programı dâhilinde 5700 embriyo ve Euro donör programı kapsamında
3000 embriyo üretir. Ek olarak, Kuzey Amerika pazarından birkaç embriyo satın alınır.
Doğan erkek buzağılarda seleksiyon yoğundur: Üretim popülasyonunda 15 taneden 1'i genç
baba olarak kullanılır.

Süt sığırları için CRV yetiştirme programında genomik seçim (kişisel iletişim Marieke de
Weerd, Kasım 2013)

Ticari damızlık şirketleri için genomik seçimin çekiciliği iki faktörden oluşur. İlk olarak, tam
kardeşler arasında kendi fenotipik kayıtlarına veya soylarından kayıtlara sahip olmadan önce
damızlık değerindeki farklılıkları hesaplamak mümkündür. SNP analizi, ebeveynlerin hangi
genlerinin her bir kardeşe iletildiğini netleştirir. İkincisi, doğru bir damızlık değeri elde
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etmeden önce döl testine tabi tutulması gereken genç hayvanlar, ergenlikten hemen sonra
yoğun bir şekilde kullanılabilir. Genomik damızlık değerinin doğruluğu, döl testinden sonra
elde edilen doğruluğa yakındır. Bu sayede genomik seleksiyonlu ıslah programlarında nesil
aralığı çok kısa olabilmektedir. Bu, damızlık programlarının genetik ilerlemesini hızlandırır.
Geçmişte CRV, süt üretim çiftçileri tarafından yoğun olarak kullanılan boğaları yetiştirmek
için döl verimi testi uygulandı. Ortalama olarak, süt üreten çiftçileri, spermlerinin yaklaşık
yüzde 25'ini test edilmemiş genç boğalardan satın aldı. CRV, bu genç boğalardan kısa vadede
1000 doz meni sattı. Bu, dört yıl sonra, ilk laktasyonu tamamlanmış böyle test edilmemiş bir
boğanın en az 50 kızıyla oldu. Ardından, en iyi boğaların seçimi yapıldı ve en iyi test edilmiş
boğalar, süt üretim çiftçileri tarafından yoğun bir şekilde kullanıldı (döllemelerin yüzde 75'i
süt üretim çiftliklerinde yapıldı).
Bu geleneksel test programında, genç anaların ve genç boğaların seçimi sıfır yılında yapılır,
genç test edilmiş boğaların doğumu 1. yılda yapılır, spermleri 2. yılda toplanır ve kullanılır,
buzağıları 3. yılda doğar, düveleri 5. yılda süt vermeye başlar ve ilk laktasyonlarını 6. yılda
bitirirler. Daha sonra kızlarının ilk laktasyon verilerine göre test edilmiş boğalar seçilir. 6.
yıldan sonra yoğun olarak kullanılırlar ve 10. yılda yavruları üretken hale gelir. Bu geleneksel
test programında, genç ana ve babaların seçiminin süt üreten çiftçileri için kârda bir artışa yol
açması 10 yıl alır.
Günümüzde (2014) genomik seleksiyon kullanılmaktadır ve süt üretim çiftçileri tarafından
genç boğa kullanımında artışa yol açmaktadır. Bunun nedeni, onların genomik damızlık
değerlerinin doğruluğunun, kızlarının fenotipik verilerine dayalı olarak test edilmiş babaların
damızlık değerlerinin doğruluğuna yaklaşmasıdır. Bakınız, güvenilirliğin (doğruluk) olduğunu
anlamanız gereken aşağıdaki şekil.
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CRV ıslah programı kapsamında genç boğaların genomik seleksiyonu, seleksiyon yaşlarını da
azaltır. Günümüzde genç boğaların anaları yüzde 75'i bir yaşındaki düveler ve yüzde 25'i ilk
buzağılayan düvelerdendir. Geleneksel programda, genç boğa anaları, seçim anında en
azından tam bir laktasyona sahiptir. Genomik damızlık değerine sahip genç boğaların artan bir
yüzdesi, yeni nesil genç boğaların babası olarak kullanılmaktadır. Geleneksel programda
sadece test edilmiş boğalar, test edilecek genç boğaların babasıydı. Tüm bu gerçekler,
CRV'nin damızlık programında üretim aralığını ciddi bir şekilde azaltır ve bu, genetik
gelişmeyi en az 2 faktör ile hızlandırır.
Genomik seçimin bir başka etkisi de genomik testlerin nispeten küçük maliyetleridir. Bu
nedenle, yılda 2600 genç boğa buzağı SNP varyantları için test edilmektedir. Daha sonra
genomik damızlık değerlerine göre 15 bireyden biri ıslah programına alınmak üzere seçilir.
Bu ciddi seçim, tam kardeşlerden oluşan bir grup içinde bile çok çekicidir. Islah programında
yüksek damızlık değeri için seçilen genç boğa sayısı artar. Yavrularının süt üretim verileri
için dört yıl beklemek zorunda kalan boğaların sayısı hızla azalıyor. Bu, kızlarının ilk
laktasyonlarını bitirmeden önce yıllarca bekleyen büyük miktarda boğaların olduğu
geleneksel programa kıyasla genomik seleksiyon ıslah programının maliyetleri üzerinde çok
olumlu bir etkiye sahiptir.
CRV, geniş bir referans popülasyonu oluşturmak için diğer Avrupa ülkelerindeki birçok ıslah
şirketi ile işbirliği yapmaktadır. Günümüzde (2014) referans popülasyonu, SNP profilleri için
de taranmış yaklaşık 30.000 döl testi yapılmış boğadan oluşmaktadır. Bu yüksek sayı, genç
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test edilmemiş boğaların genomik damızlık değerinin doğruluğunun, progeny testi yapılmış
boğaların doğruluğuna çok yakın olmasının nedenidir.
Süt üretim çiftliklerinde genomik seçimin değeri

Sütçü çiftliklerinde, sütçü ineklerinin büyük bir kısmı, gelecek nesil süt inekleri için ana
olarak kullanılması gerekmektedir. Bu düşük seleksiyon yoğunluğu iki şekilde arttırılabilir: 1)
uzun ömürlülüğü ve bununla birlikte inek başına buzağılama sayısını artırmak ve 2) cinsiyetli
sperma kullanımı ile çünkü yedek dişi buzağı temin etme oranı %50 yerine %90'dır. Düşük
ikame oranı ve daha yüksek seleksiyon entansitesine sahip bir durumda cinsiyetli sperma
kullanımı nedeniyle, genç doğan dişi buzağılarında genomik seleksiyonun süt üretim çiftçisi
için kârlı olduğu hesaplanmıştır.

Bölüm 12.5: Piramidal yapıya sahip ıslah programları
Birçok ıslah programında özellik kaydı pahalıdır ve bu nedenle özelliklerin kaydedildiği
hayvan sayısı, tüm hayvan popülasyonuna oranla oldukça azdır. Daha sonra, seleksiyon
uygulanan sınırlı sayıda hayvan ile genetik iyileştirme gerçekleştirilir. Daha sonra,
kaydedilen popülasyonda gerçekleştirilen genetik iyileşme seçilen hayvanlarla tüm
popülasyona yayılır. Sınırlı sayıda hayvanın seçilmesi, bir sonraki nesilde çok daha fazla
sayıda hayvan olarak çoğaltılması ve son nesilde “üretim” hayvanlarının çok sayıda
üretilmesi, böyle bir ıslah ve üretim programının piramidal bir yapıya sahip olmasına yol
açmaktadır.
Genetik ilerlemenin yayılması, ıslah programlarının yapısına bağlıdır. Ticari domuz ve kümes
hayvanı programlarında seleksiyon, ıslah programının en başında yer alır. En üstte elde edilen
genetik ilerlemeye sahip birkaç çoğaltılan nesi aracılığıyla et veya yumurta üreten hayvanlara
yayılır. Hendrix-Genetics (ISA) ıslah programının yapısının ana hatlarıyla verildiği aşağıdaki
şekle bakın:
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Ticari ıslah programı içinde, örn. kümes hayvanları ve domuzlar için, genetik ilerleme özel
hatlarda gerçekleştirilir. Ticari kanatlı (broiler) ıslah programlarında genellikle dört yollu bir
melezleme uygulanır. İki dişi hat yumurtlama ve yumurta kalitesi için ve erkek hatlar büyüme
özellikleri için seçilir. Melezleme, heterozisin tam olarak kullanılması nedeniyle yüksek
sayıda sağlıklı civciv ile sonuçlanır. Yukarıdaki piliç şemasında, seçim, sınırlı sayıda Büyük
büyükebevyn saf hatlarda gerçekleşir. Seçilen büyük büyükebeveyn yeterli sayıda
çoğaltıldığında melezlenir. Kanatlı seçim hatlarındaki generasyon aralığı, genetik ilerlemeyi
hızlandırmak için bir yıldan az, çok düşüktür. A x B hattlarından, büyük ebeveyn olarak A x
B F1 melezi ve C x D hatlarından, C x D F1 büyük ebeveyni melezi elde edilir. Saf hatlar ve
F1 hayvanları, hatlarının özelliklerini ve bu hatlarda gerçekleştirilen genetik iyileştirmeyi
korumak için ıslah şirketine aittir. Farklı seleksiyon hatları devam ettirilerek farklı pazarlar
için üretim yapabilen hayvanlar oluşturma olanağına ve bu sayede pazar değişikliklerine hızlı
tepki verme fırsatına sahiptirler.
Ticari domuz yetiştirme programlarında genellikle üç yollu bir melezleme uygulanır. Bkz.
2014 yılında Hypor programı:
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Bölüm 12.5.1: Örnek: piramidal yapıya sahip ıslah programı: Topigs programı
Temel: üçlü melezleme
Domuz eti üretimi için kullanılan topig domuz yavruları üç yönlü melezlerdir: onlar bir baba
hattından dişi ve erkek domuzların melez dölleridir. Topigs Topigs 20 ve Topigs 40 adlı iki
domuz hattının melezlenmesi ile oluşan F1 dişi domuzu Tempo, Talent, Top Pi ve Tybor adlı
dört domuz hattından birinin erkeğiyle melezlenir. Topigs 20 hattı, Landrace ve Büyük Beyaz
hatları arasındaki melezlemeden oluşturulmuş bir seleksiyon hattıdır. Topigs 40 hattı, Büyük
Beyaz hatlar arasındaki melezlemeden oluşturulmuş bir seleksiyon hattıdır. İki ana hattı, ıslah
hedefi özelliklerinde biraz farklıdır. Bunlar melezlenince, F1 dişi domuzunun (Topig dişi
domuzu) anne özellikleri heterosis gösterir; bu, Topig 20 ve Topig 40'ın ortalamasına kıyasla
fazladan bir F2 domuz yavrusu doğuran mükemmel bir ana elde etmek için önemli bir
nedendir. Bu, baba hatlarından biri ile melezlemesinden doğan tüm yavrulara bakan ve sütten
kesebilen sağlam bir dişi domuz elde edilmesi ile sonuçlanır. Ana hatlarının ve baba hatlarının
ıslah hedefi özellikleri (iki ana hattı ve dört baba hattı), farklı ıslah hedefi özelliklerine verilen
ağırlıklarda kendi aralarında farklılık gösterir.
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Topigs hatlarında yapı ve performans testi
Bir damızlık işletmesi için hayvanın sağlık durumu çok önemlidir. Çiftlikler arasında ve
ülkeler arasında canlı hayvan veya sperma/embriyo taşınması hiçbir zaman hastalık
yaymayabilir. Bu nedenle ıslah yapısı içerisinde uluslararası bir SPF ıslah yapısına dönüşme
süreci başlamıştır. Hedef, ana hattı başına her biri minimum 250 GGPS (Büyük
Büyükebeveynler) ve minimum 600 mevcut dişi domuza sahip 3 SPF genetik çekirdek sürü
çiftliği kurmaktır. Suni tohumlama, spermanın sağlığa canlı erkek domuzlara göre daha az
tehdit oluşturması nedeniyle daha yoğun olarak kullanılır, dünya çapındaki damızlık hatlarını
birbirine bağlamak için dünya çapında genetik materyal değişimi için kullanılabilir ve çiftlikte
daha düşük generasyon aralıkları için suni tohumlama kullanılır. Ana hatlarında performans
testi uygulanmaktadır.
Bir ana hattı, doğurganlık ve anne özellikleri açısından test edilmiş 2000'den fazla büyük
büyükebeveyn (GGPS) ve büyük ebeveyn dişi domuzdan (GPS) oluşur. Büyüme özellikleri
ve karkas bileşimi için performans testi yapılmış 7500'den fazla genç dişi domuz üretirler. Bu
7500 genç dişi domuzdan yaklaşık 1200'ü GGPS ve GPS domuzlarının yerini alıyor. Yılda
test edilen 2500 erkek domuz performansından yüksek yoğunlukta yılda 40 GGP erkek
domuzu seçilir. Erkek domuzlar için yem tüketimi performans testi ek bir özelliktir. Hat
başına 20000 melez ana domuz GP ve GGP dişi domuzlarının seçimi için doğurganlık ve
kalıcılık hakkında ek bilgiler de sağlar. Baba hatlarında da performans testi uygulanmaktadır.
Boğa hatları için damızlık planına ilişkin açıklama ve ek bilgiler: her bir boğa hattı, her yıl
değiştirilen 500 GGP dişi domuzdan oluşur (kısa nesil aralığı). Büyüme özellikleri ve karkas
bileşimi için performans testi yapılmış 3500 dişi domuz üretirler. Bunlardan 500 tanesi
değiştirilmek üzere seçilir. Büyüme özellikleri, karkas bileşimi ve yem alımı için test edilen
3500 boğa domuz performansı arasından çok yüksek yoğunlukta yılda 40 GGP çekirdek sürü
için boğa domuz seçilir. Herbir 50-100 çekirdek sürü boğası domuzdan melez döllerin (F2)
büyüme performansı bilinmektedir ve 25 saf ırk döllerin karkasları parçalara ayrılarak et
kalitesi değerlendirilir.
Damızlık değeri tahmini
Topigs, farklı hatlar için çok büyük bir veritabanı işletir. Haftalık 300000'den fazla dişi
domuzdan elde edilen veriler, 25'ten fazla ülkedeki 750'den fazla ıslah çiftliğinden elde edilen
verilerle güncellenmektedir. Veriler, ıslah ve üretim piramidinin tüm düzeylerinden eş
zamanlı olarak toplanır. Haftalık damızlık değerleri yenilenir. Damızlık değerleri, karma bir
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BLUP prosedürü ile çok özellikli bir hayvan modelinde hesaplanır. Her bir hayvanın sıralama
ve seçim için Topigs indeks değeri hesaplanır. Topigler, özellikle doğurganlık ve karkas
özellikleri için genomik seçimle başladı.
Kombine saf ırk ve melez performansları
Bütün ıslah piramidinde pedigri kaydı özenle yapılır. Bu, bitiricilere kadar üç nesilde GGP'nin
tüm yavrularından veri toplamayı kolaylaştırır. Sonraki nesillerde döl sayısı çoğaldığı için,
birkaç yıl içinde GGP başına çok sayıda veri mevcuttur. Tüm bu veriler saklanır ve damızlık
değeri tahmini için kullanılır. İlgili veriler, dişi domuzların yaşama gücü, pratik koşullarda
canlı ağırlık kazancı, özellikle karkas bileşimi ve et kalitesi ile ilgili kesim verileridir. Bu
özellikler ve doğurganlık ve yaşama gücü özellikleri için daha iyi bir tahmin elde etmek için
genomik seçim geliştirilir ve damızlık piramidinin daha erken bir aşamasında GGP
hayvanlarını daha yüksek doğrulukla seçmek için kullanılabilir.
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Bölüm 12.6: Islah programlarıyla ilgili temel konular
1. Bir ıslah programı veya bir ıslah planı, bir sonraki nesil hayvanların üretimi için
belirlenmiş ıslah hedeflerini amaçlayan bir programdır. Seçim özelliklerinin
kaydedilmesi, damızlık değerlerinin tahmini, potansiyel ebeveynlerin seçimi ve seçilen
ebeveynler için uygun üreme yöntemlerini (suni tohumlama) içeren bir birleştirme
programının birleşimidir.
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2. Bir ıslah programında aktif yetiştiricilerin azim, doğruluk ve disiplini çok önemlidir.
Hayati olan: ıslah hedefine göre azim, fenotiplerin, genotiplerin ve pedigri kaydının
toplanmasında doğruluk ve seçim ve birleştirmede son fakat en az olmayan disiplin.
Bunların hepsi kontrol altında tutulması gereken önemli insan faktörleridir.
3. Refakatçi veya eğlence amaçlı yetiştirilen hayvan türlerinde, ırk birliklerinin ıslah
programı üzerindeki kontrolü çok gevşektir. Bu programlar sabit bir yapıya sahiptir:
neredeyse tüm dişiler seçilebilir ve çoğu durumda ırk birliği ıslah için erkeklerin
seçiminde yalnızca güçlü bir ağırlığa sahiptir.
4. Domuz ve kümes hayvanı üretiminde (domuz, yumurta ve etlik) ticari ıslah programları,
tüm ıslah faaliyetleri üzerinde tam kontrole sahiptir. Seçim hatlarının bir parçası olan
sınırlı sayıda ıslah hayvana sahiptirler. Bu hatlarda firmalar damızlık hedefini
belirlemekte, veri toplama ve damızlık değeri tahminini gerçekleştirmekte ve yeni nesil
üretmek için ebeveynlerin seçimine ve çiftleştirilmesine özen göstermektedir.
5. Açık çekirdek ıslah programları, sabit ve gevşek yapıya sahip ıslah programları ile
tamamen kontrollü piramidal yapıya sahip ıslah programları arasındadır. Bu açık
çekirdek programlarında, popülasyonun bir kısmı sınırlı sayıda yetiştiriciye ve/veya bir
ıslah şirketine aittir. Bu bölüm, babaları seçmek ve gelecek nesil için babaların analarını
seçmek için kullanılır.
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BÖLÜM 13: ISLAH PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Islah programının tasarlanması ve uygulanmasından sonra, sonucun değerlendirilmesi esastır:
seleksiyonla yapılan genetik ilerleme ne kadar büyük? Her şey plana göre giderse, bu sizin
tahmin ettiğiniz genetik tepkinize benzeyecektir. Ancak bazı durumlarda öngörülen ve
gerçekleşen genetik ilerleme farklı olacaktır. Bu durumda, bunu ortaya çıkarmak ve
gerektiğinde ayarlamalar yapmak esastır. Islah programı döngüsünde 7. adıma ulaştık: ıslah
programının değerlendirilmesi. Bu bölümde, gelecek nesilde başarının sürdürülebilmesi veya
geliştirilebilmesi için dikkate alınması gereken bir dizi konuyu tartışacağız. Değerlendirme
için önemli olan konu, elde edilen ilerlemenin tahmin edilenle yaklaşık olarak aynı olup
olmadığını görmektir. Değilse, bunun neden böyle olabileceğinin nedenlerini bulmanız
gerekir. Pedigri ve fenotip kaydının kalitesi hatasız mı? Islah için seçilen hayvanlar gerçekten
de ıslah için kullanılıyor mu? Seleksiyon ortamı, yavruların gerçekleştirmesi gereken ortamın
iyi bir temsili midir? Başka bir deyişle: doğru hayvanları seçtik mi? Popülasyon bir seçim
sınırına ulaşmış olabilir mi? Başka bir değerlendirme noktası, beklenmeyen başka hangi
değişikliklerin meydana geldiğidir. Islah hedefindeki özellikleri iyileştirmek için seleksiyon,
diğer özelliklerde de (istenmeyen) tepkilere neden oldu mu? Islah programının
değerlendirilmesi, yalnızca ıslah uygulamasının değerlendirilmesini içermez. Ayrıca ileriye
bakmayı da içerecektir. Mevzuatta veya piyasa durumunda herhangi bir değişiklik oldu mu
veya yakın gelecekte değişiklik bekleniyor mu? Rakibiniz ne yapıyor? Pazar payınızı
korumak/büyütmek için ne yapmalısınız? Islah programı çalışır durumda olmasına rağmen,
onu bu şekilde tutmak için hâlâ çaba gerektirdiğini görüyorsunuz.

264

Elde edilen genetik ilerlemenin yanı sıra, ıslah programlarının bir başka önemli açıdan
da değerlendirilmesi gerekmektedir: genetik çeşitlilik ne ölçüde korunmuştur? Akrabalı
yetiştirme oranı kontrol altında mı? Değilse, bunu iyileştirmek için ne değiştirilebilir? Genetik
çeşitliliğin bu şekilde değerlendirilmesi, ıslah programının değerlendirilmesinde oldukça
önemlidir. Genetik çeşitlilik olmadan ıslah programı için bir gelecek yoktur ve genetik
çeşitlilikteki azalma, akrabalı yetiştirme depresyonunda artışa ve popülasyondaki genetik
bozuklukların sıklığına neden olur. Islah programının genetik çeşitlilik açısından
değerlendirilmesi ayrı bir bölümde tartışılacaktır (Bölüm 14).

Bölüm 13.1: Genetik iyileşme nasıl ölçülür?
Genetik iyileşme, hayvanların bir öncekine kıyasla mevcut nesilden genetik olarak ne kadar
iyi olduğunu gösterir. Genetik gelişmeyi belirleyebilmek için hayvanların genetik
potansiyelinin bilinmesi gerekir. Gerçek genetik potansiyel ölçülemez. Ancak hayvanların
damızlık değerleri, örneğin birçok yavruya ilişkin bilgiler kullanılarak çok yüksek bir
doğrulukla tahmin edilebiliyorsa, bu EBV gerçek genetik potansiyelin iyi bir tahmini olarak
kullanılabilir. Yüksek doğruluğun yanı sıra, EBV'nin sistematik etkilerin önyargısı olmadan
da tahmin edilmesi gerekir. Örneğin, yüksek kaliteli yemle beslenen hayvanlar, basit yemle
beslenen hayvanlara göre sistematik olarak daha iyi performans gösterebilir. EBV bu etki için
düzeltilmezse, yüksek kaliteli yemle beslenen hayvanların EBV'si yukarı doğru sapacaktır.
Performansları daha iyiydi, ancak genetiklerinden dolayı değil. EBV'nin en iyi tahminini elde
etmek için, beslenme, barınma, mevsim veya diğer çevresel etkilerin bu sistematik etkilerini
hesaba katabilen BLUP kullanılarak tahmin edilmeleri gerekir (hayvanları sıralama ile ilgili
bölüme bakınız).
Özetlemek gerekirse, EBV'nin yüksek doğrulukla ve BLUP kullanılarak tahmin edilmesi
durumunda, nesiller arası genetik ilerlemeye ilişkin iyi bir tahmin elde etmek mümkündür.
Gerçekleştirilen genetik ilerleme veya gerçekleşen genetik ilerleme, her iki nesildeki ortalama
EBV arasındaki fark alınarak belirlenebilir.
Seleksiyonla gerçekleşen genetik ilerleme = ortalama EBVgenerasyon t+1 – ortalama EBV üretim generasyonu t

Bu basit formül, gerçekleşen genetik ilerlemenin mümkün olan en iyi tahminini verecektir.
Tahmin edilen genetik ilerlemenin şu şekilde hesaplandığını unutmayın.
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Gerçekleştirilen ve tahmin edilen genetik ilerleme arasındaki fark, değerlendirmesi gerektiren
şeydir. Fark ne kadar küçük olursa, gerçekleşme tahmine o kadar iyi benzer ve daha az
değerlendirme gerekir. Bununla birlikte, fark önemliyse, buna neyin neden olduğunu bulmak
önemlidir.
Böylece:
Gerçekleşen genetik gelişme, örneğin nesiller arasındaki ortalama EBV'deki fark alınarak
belirlenebilir.

Bölüm 13.2: Genetik eğilim
Uzun vadede gerçekleşen genetik ilerleme hakkında bir izlenim elde etmek için nesiller arası
genetik eğilimleri değerlendirmek mümkündür. Genetik eğilim, nesil başına ortalama
EBV'nin bir derlemesidir ve nesiller arasındaki değişimin yönünü gösterir. Genellikle bir
grafikte görselleştirilir ve doğrusallıktan beklenmeyen sapmalar olup olmadığını kontrol
etmek yararlıdır, örn. seçim sınırı nedeniyle. Şekil-1, 1995'ten 2013'e kadar Hollanda siyahbeyaz süt sığırlarında süt üretimi için nesilden ziyade her bir doğum yılı başına ifade edilen
genetik eğilimi göstermektedir. Bunun nedeni, süt sığırlarında nesillerin ayrı değil, bazı
ineklerin diğerlerinden daha yaşlı olması nedeniyle örtüşmesidir. Her doğum yılı için bir
genetik eğilim ifade edilerek nesillerdeki bu örtüşmenin üstesinden gelinir. Ayrıca, belirli bir
zaman aralığında neler olduğu hakkında daha fazla bilgi sağlar. EBV, 2009'daki ortalama
EBV'ye göre tahmin edilmektedir. Teknik terimlerle: 2009 referans yılıydı. 2009 yılı
ortalamasından daha yüksek genetik potansiyele sahip hayvanlar 0'dan büyük EBV'ye sahiptir
ve genetik potansiyeli 2009 ortalamasından daha düşük olan hayvanlar da negatif EBV'ye
sahiptir. Şekilde yıllık ortalama EBV'ler gösterilmektedir. EBV'de bir artış olması, pozitif bir
genetik eğilime işaret etmektedir. Hayvanlar doğum yılları boyunca genetik olarak iyileştirilir,
bu nedenle seçim başarılı olmuştur. Aynı şekilde süt üretimindeki fenotipik eğilimi de
görüyorsunuz (1995'teki genetik eğilimin hemen altında başlayan yeşil çizgi). Her iki eğilimin
de yaklaşık olarak aynı eğime sahip olması, yönetim, beslenme, barınma gibi çevresel
faktörlerin genetik gelişmenin ifadesini desteklediğini ve sınırlamadığını göstermektedir.
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Şekil-1: 1995 ile 2013 yılları arasında Hollanda süt sığırlarında süt üretimindeki artış ve
1995'ten bu yana EBV'deki artış. Ölçek farklı ifade edilse de her ikisi de yaklaşık 1500 kg
artmaktadır.

Tanım
Genetik bir eğilim, belirli bir süre boyunca (örneğin yıllar veya nesiller) gerçekleşen genetik
ilerlemeyi temsil eder.

Bölüm 13.3: Seleksiyonla gerçekleşen genetik ilerlemeyi ne etkileyebilir?
Seleksiyonla yapılacak genetik ilerleme tahmini, bir plan yapmak, ıslah planını tasarlamak
için kullanılır. Daha sonra genetik ilerleme kaydedilir, ancak genellikle tahminlerle
karşılaştırılmaz. Bu pek yapılmaz, çünkü tahmin edilen ve gerçekleşen genetik ilerleme
arasındaki fark, ıslah programının gerçekleştirilmiş başarısının bir göstergesini sağlar. Bu
nedenle, ıslah programının başarısı ve başlangıçta planladığınız gibi gitmeyen yönler
hakkında fikir verdiği için izlemek çok akıllıca olacaktır.
Varsayımlar gerçekleşmedi
Tahmin edilen ve gerçekleşen genetik ilerleme arasında neden bir fark olsun ki? Seleksiyonla
genetik ilerlemeyi tahmin etmek için formülü düşünün ve bileşenlerin her birini değerlendirin.
Gerçek değerleri tahminde kullanılanla aynı mıydı?
Seleksiyon entansitesi
Başlangıç olarak, gerçekleşen seçim entansitesi, genetik ilerlemeyi tahmin etmek için
kullanılandan daha düşük olabilir. Örneğin seçilen bazı hayvanlar herhangi bir nedenle ıslaha
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katılamadı. Bu, daha az üstün hayvanların onların yerini alacağı ve bu da seleksiyona karşı
gerçekleşen genetik ilerlemeyi azaltacağı anlamına gelir. Veya seçilen hayvanlardan bazıları
diğerlerinden çok daha fazla ebeveyn olarak kullanıldı. Bu, genetik ilerlemeyi etkileyecektir.
Seçimin doğruluğu
Bir sonraki bileşen, seçimin doğruluğudur. Bu, kalıtımdan ve bilgi kaynaklarından etkilenir,
örn. kardeş testine karşı kendi performansı. Bilgi kaynakları oldukça kolay etkilenir. Tahmin
denkleminde, tüm hayvanların EBV'sinin her birinin 5 yavruya dayandığı ve gerçekte bazı
hayvanların daha az yavruya sahip olduğu varsayılırsa, bu, doğruluğu azaltacaktır. Benzer
şekilde, bazı hayvanların 5 yerine 8 yavrusu da olabilir. Bu, EBV'lerinin doğruluğunu
artıracak ve böylece ıslah için genetik olarak en iyi hayvanları seçme olasılığını artıracaktır.
Kalıtım derecesi kolay kolay etkilenemez. Genetik modeller ile ilgili bölümde gördüğümüz
gibi, kalıtım derecesini artırmanın potansiyel bir yolu, fenotipi elde etmek için ölçüm
yöntemini geliştirmektir. Kalıtım derecesi, eklemeli genetik varyasyondaki bir değişiklik
nedeniyle de değişebilir.
Eklemeli genetik standart sapma
Formüldeki bir sonraki bileşen, eklemeli genetik varyasyonun karekökü olan eklemeli genetik
standart sapmadır. Eklemeli genetik varyans, fenotipik bilgi ile hayvanlar arasındaki eklemeli
genetik akrabalıkların birleştirilmesiyle tahmin edilir. Genetik modeller hakkındaki bölüme
bakın. Akraba hayvanların, akraba olmayan hayvanlardan daha fazla benzer olduğu
gerçeğinden yararlanır. Bununla birlikte, bu pedigri akrabalıkları doğru bir şekilde
kaydedilmezse, akraba hayvanlar (kağıt üzerinde) artık çok daha fazla benzer performans
göstermezler. Hayvanlar arasındaki benzerliklerin daha azı genetik akrabalığa atfedilebilir.
pedigri hataları, bu nedenle, tahmini toplamsal genetik varyansın boyutunu azaltır.
Pedigri kaydı doğru olsa ve tahmini eklemeli genetik varyans mümkün olduğunca doğru olsa
bile, yine de tahmin nesiller boyunca biraz değişebilir. Akrabalıklar ve akrabalı yetiştirme ile
ilgili bölümde gördüğümüz gibi, değişimler nesilden nesile büyük olmayacak olsa da,
eklemeli genetik varyasyon üzerinde etkisi olacak bazı güçler vardır. Uzun vadede fark
oluşturur. Bu nedenle, eklemeli genetik varyasyonu düzenli olarak yeniden tahmin etmek
önemlidir. Değişimin olası nedenleri, seçimin istenen alellerin sıklığını arttırmasıdır. Bununla
birlikte, genetik sürüklenme, seçim altındaki alellerin sıklığında artış yerine azalmasına neden
olabilir. Mutasyonlar, önceden tahmin edilemeyen yeni varyasyonlar oluşturabilir.
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Generasyon aralığı
Tahmin denklemindeki son bileşen, generasyon aralığıdır. Bu, yalnızca genetik ilerlemeyi
nesilden ziyade yıllık olarak ifade etmeyi seçtiyseniz önemlidir. Seleksiyonla genetik ilerleme
ile ilgili bölümde gördüğümüz gibi, nesil aralığını belirlemek oldukça zor olabilir. Tüm aileler
için neredeyse hiç aynı değildir, bu nedenle bir ortalama farzetmeniz gerekir. Gerçek hayatta,
generasyon aralığı beklenenden daha uzun veya daha kısa olabilir, bu da yılda gerçekleşen
genetik ilerlemenin tahmin edilenden farklı olmasına neden olur.
Böylece:
Seleksiyonla genetik ilerleme gerçekleştirmede başarısız olunduğunda: tahmin denkleminin
bileşenlerine ilişkin tüm varsayımlar karşılanıyor mu?

Bölüm 13.4: Seçim sınırları
Seleksiyonla beklenen genetik ilerlemeyi karşılamamanın bir nedeni, popülasyonun bir seçim
sınırına ulaşması olabilir. Bir seleksiyon sınırı, popülasyonun daha fazla değişikliğin artık
mümkün olmadığı noktaya ulaştığını gösterir. Bunun nedeni, artık genetik varyasyon
olmaması olabilir, ancak başka nedenler de var.
Doğal seçime karşı çıkan sınır
Şekil-2'de, görünüşte bir seçim sınırına ulaşmış bir popülasyon örneğini görüyorsunuz.
Yüksek çizgi hâlâ seçime yanıt veriyor ve gitgide büyüyor. Alt çizgi ise yaklaşık 25 nesil
boyunca lineer olarak küçülmüştür, ancak daha sonra daha fazla azalma artık mümkün
değildir. Seçim her nesilde en hafif tavuklarda olsa da, bir sonraki nesil artık hafiflemiyor.
Bunun neden böyle olduğu belli değil. Seçim sonuçları her zaman fenotipik düzeyde ifade
edilir. Genetik olarak en küçük kuşlar, genetik olarak daha büyük kuşlarla aynı fenotipi
göstermiş olabilir, bu nedenle yön seçimi artık mümkün değildir. Bu durumda bu seçim limiti,
sınırlı genetik varyasyondan ziyade fizyolojik bir limiti temsil eder. İkisinden hangisinin
olduğu, hafif kuşları tekrar yukarı doğru seçerek test edilebilir. Bu hâlâ mümkünse, o zaman
genetik varyasyon hâlâ mevcuttur. Ulaşılan seçim sınırının bir başka nedeni de en küçük
kuşların artık üreme yeteneğinin olmaması olabilir. Bu, yapay seçimin tersi yönünde çalışan
doğal seçimin tipik bir örneği olurdu. Doğal seçime karşıt olmasından kaynaklanan seçim
sınırlarının geri alınması genellikle zordur. Bazı durumlarda çevrenin iyileştirilmesi doğal
seçim sınırını ortadan kaldırabilir.

269

Şekil-2: Beyaz leghornlarda farklı nesiller boyunca fenotipik ortalamalar.
Johanssen ve diğerleri, 2010'dan, Uzun vadeli farklı seçimin genom çapında etkisi DOI:
10.1371 /journal.pgen.1001188

Şekil-3: Bıldırcınlarda farklı beslenme ortamlarında 4 haftalık yaşta artan canlı ağırlık seçimi.
T çizgisi, 25. nesil civarında bir seçim sınırına ulaştı. Bu sınır, diyet (R ve S çizgisi)
iyileştirildikten sonra ortadan kalktı. Marks'tan sonra, 1996. Poultry Science 75: 1198-1203.
Genetik potansiyeli ifade etmede çevreyi sınırlandırma
Örneğin hayvanların büyüme potansiyeli gösterebilmesi için yeterli besin alımına ihtiyaçları
vardır. Bu besinler mevcut değilse, genetik potansiyellerini gösteremezler ve yalnızca yem
alımının izin verdiği ölçüde büyürler. Bu, bir noktada bir seçim platosunun meydana geldiği
bıldırcınlarda uzun vadeli bir seçim deneyinde gösterilmiştir (bkz. Şekil-3, düz çizgi). Bir
seçim platosu, bir seçim limiti ile aynı gibi görünmektedir, ancak ortam değiştirilerek
yükseltilebilir. Gerçek bir seçim limiti ile bu mümkün değildir. Bıldırcınlarda seleksiyon
platosu yem kalitesi artırılarak yükseltilmiştir. Bu deneyle, bazı durumlarda seleksiyon
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sınırlarının aslında platolar olabileceği açıkça gösterildi, çünkü bunlara genetikten ziyade
çevredeki limitler neden oldu.
Bir seçim sınırının ortaya çıkmasının üç ana nedeni vardır:
- genetik çeşitliliğin kaybı (geri döndürülemez)
- doğurganlığı ve hatta ölüm oranını azaltarak doğal seçime karşı çıkmak (genellikle geri
döndürülemez)
- potansiyeli ifade etmede çevreyi sınırlamak (genellikle geri döndürülebilir)

Bölüm 13.5: Seleksiyonla genetik ilerlemeyi etkileyen pratik konular
Gerçekleştirilen genetik eğilim, her zaman tahmin edilen genetik eğilim ile aynı değildir.
Pratikte genellikle beklenenden daha yüksek değildir, ancak daha düşük olabilir. Beklenenden
düşükse, ıslah organizasyonu olarak bunun neden böyle olduğunu bulmak esastır. Öngörülen
ve gerçekleşen genetik ilerleme arasındaki farkla ilgili potansiyel sorunları zaten tartışmıştık.
Bu sorunlar nesiller boyunca devam ederse, bunun genetik eğilim üzerinde bir etkisi olacaktır.
Ancak tartışacağımız birkaç ek neden var.
Bunun bariz bir nedeni, ıslah hayvanı olarak seçilen ve kullanılan hayvanların beklendiği
kadar iyi olmamasıdır. Bunun nedeni, damızlık değeri tahmininde sistematik etki olarak yer
almayan bir işlem nedeniyle bazı hayvanların sistematik olarak diğerlerinden daha iyi puan
alması olabilir (ayrıntılar bu dersin kapsamını aşmaktadır). Bu daha iyi puanlama, genetik
potansiyellerine atanmıştır. Bu nedenle, tüm bu hayvanlar fazla tahmin edilmiş bir EBV'ye
sahiptir ve bu onları sıralamada daha üst sıralara yerleştirmiştir, bu da genetik potansiyellerine
dayanmaları gerekenden daha yüksektir. Bazı EBV'lerin bu fazla tahmin edilmesine neden
olan sistematik etkinin ne olduğu netleştiğinde, bu oldukça kolay bir şekilde düzeltilebilir.
Tahmin ve gerçekleştirme zamanı arasında ıslah hedefinde bir değişiklik büyük olasılıkla
gerçekleşen ve tahmin edilen genetik ilerleme arasında bir farkla sonuçlanacaktır. Tahminler
eski ıslah hedefi kullanılarak yapıldı, ancak hayvanlar zaten yeni, biraz değiştirilmiş ıslah
hedefi kullanılarak seçildi. Açıktır ki bu, seçime karşı tahmin edilen ve gerçekleşen genetik
ilerleme arasında bir farkla sonuçlanacaktır. Bununla ilgili olarak, ıslah hedefi aynı kalsa bile,
fenotip kaydındaki bir değişiklik benzer sonuçlara yol açabilir. Örneğin, yeni ve geliştirilmiş
ekipmanın tanıtılması, kalıtım derecesi üzerinde artan bir etkiye sahip olabilecek ölçümlerin
doğruluğunu iyileştirecektir (genetik modeller hakkındaki bölüme bakınız), bu da seçimin
doğruluğu üzerinde ve dolayısıyla genetik ilerlemeyi etkileyecektir. Bu sorunların her ikisinin
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de çözümü, yeni duruma öngörülen genetik ilerlemeyi ayarlamak ve yeni tahmin edileni
gerçekleşen genetik ilerleme ile karşılaştırmaktır.
Böylece:
Beklenen genetik eğilimden sapmalar, ıslah hedefindeki bir değişiklikten veya fenotip
kaydındaki bir değişiklikten kaynaklanabilir

Bölüm 13.6: Genotip çevre etkileşimi
Özel bir durum, seçimin, yavrularının yaşayacağı ortamdan farklı bir ortamda yaşayan
hayvanların performansına dayanmasıdır. Bu, ebeveyn ortamında en iyi olabilecek hayvanları
seçme konusunda potansiyel bir risk olduğu anlamına gelir, ancak yavru ortamında değil. Her
iki ortam da benzer olduğunda bu risk ihmal edilebilir. Ancak, bu ortamların açıkça farklı
olması bir sorun haline gelebilir. Örneğin, bir sütçü sığırı boğası, kızlarının Hollanda'daki en
iyi performansına göre seçilmiş olabilir. İspanya'da ineklerde de baba olarak kullanılır. Ancak
kızları sıcağa çok iyi dayanamıyor ve beklenenden daha az performans gösteriyor çünkü
İspanya'da süt üretimi yüksek sıcaklıklara tolerans gerektiriyor, Hollanda'da bu çok daha
azdır. İspanya'da başka bir boğa da baba olarak kullanılır. Hollanda'da daha düşük bir EBV'si
var çünkü kızları çok iyi değildi. Ancak İspanya'da çok popülerdir çünkü orada kızları çok iyi
durumda. Başka bir deyişle, aynı özelliği ifade edebilmek için: süt üretimi, İspanya'daki bir
ineğin genetik potansiyelinin Hollanda'daki bir ineğinkinden biraz farklı olması gerekir.
Yüksek sıcaklıklara dayanma kapasitesi gerektirir. İspanya'daki en iyi boğa, Hollanda'daki en
iyi boğa değildir, çünkü her iki ortam da biraz farklı genotipler gerektirir. Genotip ve çevrenin
spesifik kombinasyonuna göre hayvanların bu yeniden sıralamasına Genotip ile Çevre
Etkileşimi veya G x E denir. "Genotip", bu iki sütçü boğası gibi tek tek hayvanlara atıfta
bulunabilir, ancak tek tek hayvanlar yerine popülasyon ortalamalarını da temsil edebilir.
Böylece:
Genotip ile Çevre etkileşimine (GxE) = iki genotipin performansındaki fark, performansın
ölçüldüğü ortama bağlı olduğunda. G x E, farklı ortamlarda performans farkının
büyüklüğündeki bir değişikliği veya hayvanların sıralamasındaki bir değişikliği ifade
edebilir.

Bölüm 13.6.1: Ön koşullar ortamı belirler
Çevre bir dizi önkoşul olarak düşünülebilir. Bir hayvan, o ortam için tüm ön koşullara
sahipse, en iyi performansı gösterir. Bazıları eksikse, performans düşer. Her ortamın kendi
önkoşulları vardır. Ancak bazı ortamlar birbirine o kadar benzer ki hayvanlar aynı önkoşulları
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kullanabilir. İki ortam ne kadar farklı olursa, herhangi bir ortamda yönetmek için belirli ön
koşullara sahip olmak o kadar önemli hale gelir. Bazen önkoşullar olumsuz bile olabilir: Eğer
birine sahipseniz, diğerine sahip olamazsınız. Örneğin, soğuğa tahammül edecek kalın bir
kürkünüz varsa, sıcağa dayanamazsınız. Bu olumsuz ön koşullara takas denir. Bir hayvan,
örneğin düşük kaliteli yemi sindirmek gibi bir ön koşulu yerine getirebilir, ancak bu, yem
kalitesi iyi olduğunda çok hızlı büyümeyi imkânsız kılan bir tür sindirim fizyolojisi gerektirir.
Bir şeyde iyi olabilirsiniz, ancak bu otomatik olarak başka bir şeyde o kadar iyi olmadığınız
anlamına gelmez. Genellikle bir ortamda bir ön koşulun karşılanması, diğer ortamdaki
performans üzerinde yalnızca küçük bir olumsuz etkiye neden olur. Bunun tersi çok daha
büyük bir sorun olabilir: Bir enfeksiyona karşı dirençli olmamak, bu enfeksiyonun olduğu bir
ortamda oldukça sorunludur.
Çevre genotip etkileşiminin boyutu
G x E' nin boyutu hakkında fikir edinmek için, bir grafikte birden çok ortamdaki farklı
genotiplerin performansını çizebilirsiniz. Böyle bir grafiğin x ekseninde çevresel eğimi,
örneğin sıcaklık veya diyetteki protein içeriği veya hayvanların ortamındaki diğer bazı
bileşenler bulunur. Y ekseninde ise hayvanların ortamlardaki performansları yer almaktadır.
Ortaya çıkan çizime reaksiyon normu denir. Reaksiyon normunun eğimi size genotipin ne
kadar hassas olduğunu söyleyecektir. Yatay bir eğim, dikkate alınan ortamlara karşı
hassasiyetin olmadığını gösterir. Eğim, bir ortamdaki performansın diğerinden daha iyi
olduğunu gösterir. Paralel reaksiyon normları, iki genotipin, çevresel aralık boyunca
çevredeki değişikliklere eşit derecede duyarlı olduğunu gösterir. Bununla birlikte, eğer bir
reaksiyon normu diğerinden daha dikse, bu, bir genotipin çevredeki bir değişime diğerinden
daha duyarlı olduğunun bir göstergesidir ve ancak o zaman buna bir çevre ile genotip
etkileşimi diyoruz. Aşırı durumda, tepki normları bile birbiriyle kesişir. Bu, bir çevrede bir
popülasyonun en iyi olacağı, diğer çevrede diğer popülasyonun en iyi olacağı anlamına gelir.
Şekil-4, G x E'yi belirtmek için her iki tip reaksiyon normunun bir örneğidir. En üstteki
şekilde, reaksiyon normları paralel değildir, ancak kesişmez, bu da bir popülasyonun her iki
ortamda da diğerinden üstün olduğunu gösterir. Alttaki şekilde reaksiyon normları kesişiyor,
bu da genetik üstünlüğün çevre değişikliği ile değiştiğini gösteriyor. Bu şekillerdeki tepki
normları, yalnızca iki ortam dikkate alındığından düz çizgilerdir. Daha fazla ortam dâhil
edildiğinde doğrusal olmayabilirler ve bu nedenle çoklu performanslar karşılaştırılır. Yatay
olmayan reaksiyon normları, bazı ırkların diğerlerine göre daha az optimize edilmiş
ortamlarla başa çıkma konusunda daha yetenekli olduğunu göstermektedir.
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Şekil-4: Dorper ve Red Masai koyun ırklarında iki G x E örneği. En üstteki grafikte paralel
olmayan reaksiyon normları, Dorper'ın ölüm oranı olarak ifade edilen Kırmızı Masai'den yarı
kurak koşullara daha yüksek duyarlılığının bir göstergesidir. Ancak Dorper'ın ölüm oranı her
iki ortamda da daha yüksek. Alt grafikte G x E daha güçlüdür ve Dorper'ın sıcak ve nemli
koşullarda en ağır olduğunu, Red Masai'nin ise yarı kurak koşullarda en ağır olduğunu
gösterir.
Böylece:
Bir reaksiyon normu, çeşitli ortamlarda genotiplerin (yani hayvanlar veya popülasyonlar)
performansını temsil eder.
Genotiplerin paralel olmayan reaksiyon normları, çevre etkileşimi ile genotipin varlığını
gösterir.

Bölüm 13.6.2: Islah programı için G x E'nin sonuçları
Çevre etkileşimine göre genotip, bir popülasyonun değişikliklere diğerlerinden daha duyarlı
olduğu herhangi bir durumda meydana gelir, bu da reaksiyon normunda daha dik bir eğimle
gösterilir. Islah programı için sonuçları nelerdir? Yavrunun, ebeveynlerin seçildiklerinden
farklı türde bir ortamda performans göstermesi gerektiğini ne zaman hesaba katmanız
gerekiyor?
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Bu soruların cevabı, her iki ortamdaki performans arasındaki genetik korelasyonda
yatmaktadır. Korelasyon düşükse veya hatta negatifse, bir ortamdaki performansa dayalı
seçim, diğer ortamdaki yavruların performansının düşük olmasına neden olabilir. Örneğin,
mümkün olan tüm yollarla (mükemmel barınma, beslenme, sağlık bakımı, vb.) optimize
edilmiş bir ortamda en iyi performans gösteren hayvanları seçerseniz,

Bu ORTAMLA

ilgileniyorsanız, özelliğiniz için en iyi genetik potansiyele sahip hayvanları elde edebilirsiniz.
Bununla birlikte, bu hayvanları daha ortalama bir ortamda yavrular için ebeveyn olarak
kullanırsanız, o ortalama ortamda gerçekleştirmek için gereken ön koşulları kaçırdıkları için
düşük performans gösterebilirler. İki ortamdaki performans arasındaki genetik korelasyon, bir
ortamdaki genotipin diğer ortamda ne kadar uygulanabilir olduğunun bir ölçüsüdür. Başka bir
deyişle, bu genetik korelasyon, aynı ıslah programının her iki ortam için de kullanılıp
kullanılamayacağının bir göstergesidir. Açıkçası, yavruların gerçekleştirmesi gereken
ortamdaki kardeşlerin veya yavruların performans testi, seçim kararlarını optimize etmek için
çok değerli bilgilerdir.
Aynı ıslah programının çok geniş bir çevre yelpazesine hizmet etmesi gerekiyorsa, ıslah
programını ikiye bölmek daha akıllıca olabilir. Bu karar, bir dizi sorunun sonucuna bağlı
olacaktır. Şu anda genetik ilerleme nedir ve ıslah programı bölündüğünde bu nasıl gelişecek?
Bununla ilgili olarak, aynı pazarda faaliyet gösteren diğerlerine göre rekabetçi konumunuz
çok önemlidir. Bir ıslah şirketi olarak, tek bir ıslah programı sürdürerek tasarruf edebilirsiniz,
ancak genetik ilerlemeniz ve dolayısıyla pazar payınızı rakibinize kaptırarak çok daha
fazlasını kaybedebilirsiniz. Çiftlik hayvancılığında da durum böyledir ve binicilikte de
böyledir! Örneğin KWPN, ıslah programını ikiye ayırmaya karar verdi: biri at terbiyesi için
ve diğeri gösteri atlama için. Her iki uzmanlık için seçim kriterleri farklıdır. At terbiyesi
uzmanlığı için aygırlar artık gösteri atlama becerileri üzerinde test edilmiyor, ancak
mükemmel patika ve gösteriye sahip olmaları ve performans testinde gerçek potansiyel
göstermeleri gerekiyor. Gösteri atlama uzmanlığı için aygırlar, daha az üstün patikaya sahip
oldukları için cezalandırılmazlar, ancak gösteri atlama için gerçek potansiyel göstermeleri
gerekir. Buradaki fikir, bunun uzmanlaşma yoluyla daha fazla genetik ilerlemeye izin
vermesiydi. Maliyetler vardı, ancak fikir, faydaların maliyetlerden daha ağır basacağı ve pazar
payının daha da artırılabileceğiydi. Islah programının ikiye bölünmesi nispeten yeni
olduğundan, sonuçlar henüz değerlendirilmemiştir. Ancak ön sonuçlar, genetik ilerleme
açısından bölünmenin başarılı olduğunu gösteriyor. Bir ıslah programı yürütmek için temel
kural şudur: İki ortamdaki performans arasındaki genetik korelasyon 0,6'nın altına düşerse, bu
nedenle her iki ortamda da iyi performans göstermek için farklı genotip gerekiyorsa, ıslah
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programını ikiye bölmek faydalı olur: her ortam için bir tane. 0,6'dan yüksek bir korelasyon,
ebeveynlerin seçiminin optimalin altında olmasına rağmen, iki ayrı ıslah programı yürütmenin
maliyetlerinden daha ağır bastığını gösterir. Maliyetler sadece finansal sonuçları değil, aynı
zamanda popülasyonun küçültülmesi durumunda seleksiyona verilen genetik tepkideki kayıp
ve genetik çeşitliliğin (iki küçük popülasyonun) korunması ile ilgili maliyetleri de içerir.
Böylece:
Her iki ortamdaki performans arasındaki korelasyon 0,6'dan küçükse, iki ortam ayrı
yetiştirme programları gerektirir.

Bölüm 13.6.3: Korelasyonlu genetik ilerleme
Genetik ilerleme ile ilgili bölümde gördüğümüz gibi, bazen bir özelliğin performansını, bir
özelliği ölçmek için potansiyel olarak daha zor veya pahalı olan bir diğer özelliğin
performansının göstergesi olarak kullanmak mümkündür. Bu tür özellik, gösterge özellik
olarak adlandırılır ve ıslah hedefindeki özellikle korelasyonu nedeniyle, bu özelliğe dayalı
seçim, ıslah hedefindeki özelliği otomatik olarak geliştirir. Korelasyon ne kadar güçlü olursa,
ıslah hedefi özelliğinde seleksiyonla genetik ilerleme o kadar yüksek olur. Bu, ıslah programı
için açık bir avantajlı mevcut korelasyonların kullanılmasının bir örneğidir. Korelasyon,
seçim için bir araç olarak kullanılır.
Bağlantı
Korelasyonlar birkaç nedenden dolayı mevcuttur. Bunun bir nedeni, ilişkili özellikte yer alan
genlerin, seçim altındaki özellikte yer alan genlere yakın konumlanmış olmasıdır. Bu nedenle,
aralarındaki rekombinasyon olayları nadirdir ve ilişkili özelliğin alleli sıklıkla seçim altındaki
özelliğin pozitif alleli ile birlikte hareket eder. Teknik terimlerle buna bağlantı dengesizliği
(linkage disequilibrium) içinde oldukları denir: her iki genin allel kombinasyonları birlikte
hareket ederler. Örneğin, yetişkin boyutuyla ilgili bir gen, köpeklerde kalça displazisi ile ilgili
bir gene yakın bir konumdaysa, boyut ve kalça displazisi allelleri birlikte hakeret eder
(bakınız şekil-5). Büyük boy için allel kalça displazisi varlığı için allel'e yakınsa ve küçük boy
için allel kalça displazisi yokluğu için allel ile yakınsa, o zaman kalça displazisi ile beden
arasında negatif bir ilişki vardır. Bunun nedeni, bu genlerin neredeyse her zaman birlikte
hareket etmiş olmaları ve büyük boy için seçilen bir ırkta alellerin kombinasyonunun
istenmemesidir.
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Şekil-5: Genetik korelasyonların iki nedeni. Farklı özellikleri etkileyen genlerin bağımsız
olarak hareket etmediği, bağlantı dengesizliği ve bir genin birden fazla özelliği etkilediği
pleiotropik etki.
Pleiotropik etkiler
Özelliği etkileyen gen başka bir özelliği de etkilediği için genetik bir korelasyon da mevcut
olabilir. Buna genin pleiotropik etkisi denir. Örneğin, köpeklerde yetişkin boyutunu etkileyen
bir gen, köpeklerde kalça displazisi boyutu geliştirme riskini de etkiliyorsa ve büyük
köpeklerle sonuçlanan allel de daha yüksek riskle sonuçlanıyorsa, yetişkin boyutu için seçim
daha zayıf kalite kalçayla sonuçlanacaktır. (bkz. Şekil-5).

Bölüm 13.6.4: Kaynakları sınırlama
Seçilmekte olan özellik ile çevresel duyarlılık arasında genellikle negatif bir ilişkinin
varlığının üçüncü bir nedeni, genomdaki konumlarla veya bireysel genlerin çoklu işlevleriyle
pek ilgisi yoktur. Daha çok, hayvanın kaynaklarını neye harcayacağı konusunda 'seçim
yapması' gerektiği gerçeğiyle ilgilidir. Her şeyden önce, bunlar bilinçli seçimler değil. Onlara
seçim diyoruz çünkü bir süreç veya özellik için harcanan kaynaklar başka bir şey için
harcanamaz. Kaynakların neye harcanacağına ilişkin 'karar vermenin' arkasındaki mekanizma
henüz çok net değil, ancak büyük olasılıkla genetiğin bir kombinasyonundan ve hayvanın
yaşam evresi, durum, sağlık ve bir dizi başka faktör gibi faktörlerden oluşuyor. Çeşitli
işlemler için gerekli olan kaynakların mevcut olup olmadığı, mevcut kaynakların
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mevcudiyetine ve kalitesine ve aynı zamanda hayvanın alım kapasitesine bağlı olacaktır. Süt
sığırlarında yem alım kapasitesini düşünün. Bazı inekler vücut kondisyonunu korumak için
yeterince yem alamazlar. Tüm kaynaklarını süt üretimine harcarlar, ancak yem alım
kapasiteleri sınırlıdır, bu nedenle kaynak rezervlerinin bir kısmını (vücut kondisyonunu) da
kullanmak zorundadırlar.
Böylece:
Genetik korelasyonlar birkaç nedenden dolayı mevcut olabilir:
- Bağlantı dengesizliği
- Pleiotropik etki
- Çatışan kaynak tahsisi

Hayvanlar, kaynakları çeşitli süreçlere kaydırma konusunda biraz (ama tam değil!) esnekliğe
sahiptir. Görünüşe göre bazı hayvanlar bunu diğerlerinden daha iyi yapabilir ve bunun kalıtsal
olduğuna dair göstergeler var. Elbette yem alım kapasitesi için kalıtsal bir bileşen var. Yani
çok basit bir model oluşturacak olursak, kaynak alımının bir yanda hayatta kalma, diğer yanda
üreme

ile

ilgili

her

şeye

bölünmesi

gerektiğini

söyleyebiliriz.

Bu,

şekil-6A'da

gösterilmektedir. Şimdi hayvanı daha zorlu bir ortama koyuyoruz. Hayatta kalabilmek için
daha fazla kaynak elde etmesi gerekecek. Mümkünse yem alımını artıracaktır. Ancak, bu
zaten maksimumdaysa, üremeye tahsis edilen kaynakları hayatta kalmaya kaydırmak zorunda
kalacaktır (şekil-6B). Bu ortamda hayatta kalma ve üreme arasında negatif bir ilişki vardır.
Daha iyi hayatta kalma, üreme pahasına elde edilir.
Evcil hayvanlarda, seçim kriterleri 'hayatta kalma'nın bir parçası olarak kabul edilebilir.
Sonuçta, yeterince iyi değillerse seçilmezler ve artık üreme popülasyonunun bir parçası
olmazlar. Üreme açısından bakıldığında, onlar 'ölü'dür. Örneğin süt sığırları, yüksek süt
üretimi için seçilir. Yüksek verimli inekler, genellikle düşük verimli ineklere göre daha fazla
doğurganlık sorunlarına sahiptir. Bunun neden olabileceğine dair bir fikir edinmek için
kaynak tahsis modelini kullanabiliriz. İnekler kaynaklarını hem hayatta kalma (örneğin süt
üretimi) hem de üreme için aynı anda harcayamazlar. Süte en çok harcayan inekler seçici
avantaja sahiptir (daha yüksek hayatta kalma potansiyeli vardı). Bunu yem alımını artırarak
ama aynı zamanda kaynakları üremeden uzaklaştırarak, süt üretimi ile üreme arasında negatif
bir ilişkiye yol açarak başarabilirler. Bu olmuş olabilir.
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Şekil-6: Kaynak tahsisinin basit modeli. 6A, temel modeli gösterir: kaynakların hayatta kalma
ve üreme ile ilgili özelliklere bölünmesi gerekir. 6B, hayatta kalmak için daha fazla kaynağın
gerekli olduğu bir durumu temsil eder. Bunu başarmak için kaynakların yeniden üretimden
uzaklaştırılması gerekir. Bu, üreme performansının düşmesine neden olabilir. 6c tam tersi
durumu göstermektedir: üreme için kaynaklar gereklidir ve gerekli miktarı elde etmek için
hayatta kalmaktan alınır. Bu, hayatta kalma ve üreme arasında bir çatışmaya yol açabilir.

Bölüm 13.6.5: Çevrenin rolü
Çevre, hayatta kalmak için daha az kaynak ayrılacak ve üremeye daha fazla harcanacak
şekilde geliştirilebilir, bu da üremeye doğru bir kayma ile sonuçlanır (şekil-6C).
Kaynaklarından en yüksek oranda üremeye ayrılan hayvanlar, bir sonraki nesilde en büyük
paya sahip olacaklardır. Dolayısıyla, yeniden üretime ayrılan kaynakların büyük bir kısmı
üzerinde seçim baskısı otomatik olarak olacaktır. Birkaç nesil sonra, hayatta kalmaya daha
fazla ayrılan hayvanların sayısının azaldığını hayal edebilirsiniz. Bu ortamda sorun değil,
çünkü hayatta kalmak için sadece sınırlı kaynaklar gerekiyor. Ancak, bu hayvanları daha
kalitesiz bir ortama koyarsanız, artık idare edemezler. Üreme ve hayatta kalma arasında
negatif bir ilişki gelişmiştir. Bu, gelişme nedenleri benzer olsa da, süt üretimi ve üremesinden
başka bir tür olumsuz ilişkidir. Bu durumda hayvanlar çok üretkendir, ancak hayatta kalmak
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için iyi bir çevreye ihtiyaçları vardır. Önceki durumda, hayvanlar çok iyi bir "hayatta kalma"
yeteneğine (yani süt üretimine) sahipti, ancak üreme pahasına.
Modern çiftlik hayvanı türlerimizde her iki türde de negatif korelasyon meydana gelir.
Hayvanları çok yüksek performans için seçtik ve aynı zamanda potansiyellerini
gösterebilmeleri için çevrelerini optimize etmeye çalıştık. Bunu yaparak, optimize edilmiş
koşullar altında çok iyi performans gösteren hayvanlar oluşturduk. Bununla birlikte,
seçildiklerine kıyasla çevresel kalitenin düşmesine karşı daha duyarlı hale geldiler. Örneğin,
piliçler ortam sıcaklığındaki dalgalanmalara karşı oldukça hassas hale gelmiştir. Rahat
hissettikleri aralık, örneğin yumurtacı tavuklarınkine kıyasla çok daha azdır. Tabii ki ilgili
kaynaklardan daha fazlası var, ancak tüm çabanın seçim kriterine (büyüme) harcanabilmesi
için zorlu bir ortamla uğraşmak zorunda kalmama ilkesi uygulanabilir.

Bölüm 13.6.6: Kaynak tahsis modeli için kanıt
Bu basit bir model olmasına rağmen, genetik ilerleme yönleri gerçekte gerçekleşir. Bunu
göstermek için, şekil-7'de farelerde yapılan bir seçim deneyinin sonuçlarını görüyorsunuz. Bir
fare popülasyonu ikiye bölündü ve 6 nesil boyunca protein içeriğine göre iki farklı diyette
tutuldu. Daha sonra karşı ortama alınarak büyüme performansları ölçülmüştür. Her iki altpopülasyon da kendi ortamlarında en iyi performansı gösterdi. Bununla birlikte, yüksek
proteinli diyette seçilen grup, diğer ortamda düşük proteinli diyette seçilen gruba göre çok
daha fazla sıkıntı çekti. Sonuçlar şekil-7'de reaksiyon normları olarak sunulmuştur. Paralel
olmamaları ve hatta çapraz olmaları, çevre etkileşimi ile genotipin ancak sınırlı sayıda nesilde
oluşturulabileceğini göstermektedir. Popülasyonlar veya ırklar çevrelerine uyum sağlar.
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Şekil-7: Bir fare popülasyonu ikiye bölündü ve farklı protein seviyelerine sahip iki diyetle
yetiştirildi. 7. nesilde performansları her iki diyette de kaydedildi. Her popülasyon kendi
diyetinde en iyi performansı gösterdi.

Bölüm 13.6.7: Korelasyonlar ve genotip çevre etkileşimi
Genotip çevre etkileşimi ile ilgili son bir nokta, özellikler arasındaki korelasyonların ortamlar
arasında farklılık gösterebileceğidir. İşaret bile değiştirebilirler. Örneğin, olgunluk yaşı
(hayvanların üreyebildiği zaman), kaliteli bir çevrede büyüme ile pozitif olarak ilişkilidir.
Daha fazla büyüyen hayvanlar, daha küçük kalan hayvanlardan daha geç olgunlaşır. Ancak
kötü bir ortamda bu durum tersine çevrilebilir. Boyut olarak yeniden sıralama olmamasına
rağmen, kimin önce olgunlaştığı konusunda yeniden sıralama vardır. Bunun nedeni, iyi
çevredeki daha zayıf büyüyenlerin yetişkin boyutuna daha erken ulaşmaları ve üremeye daha
erken yatırım yapmaya başlamaları olabilir. Bununla birlikte, yoksul çevrede, bir nedenden
dolayı yetişkin boyutuna ulaşmak için mücadele etmiş ve daha sonra üremeye başlamış
olabilirler. Bu, bağıntıların işaretinin bile değiştiği uç bir örnektir. Ancak, özellikler
arasındaki korelasyonların ortamlar arasında değişebileceğini anlamak iyidir. Örneğin, seçim
için gösterge özelliklerini kullanırken akılda tutulması iyi olur. Bir ortamdaki sonuçlar
otomatik olarak diğer ortamlara çevrilemez.
Özetle, genetik korelasyonların varlığının farklı nedenleri vardır. Bazıları seçim stratejisinin
bir sonucu olarak gelişebilir, diğerleri ise genoma dayalıdır. Genetik korelasyonların
varlığının farkında olmak önemlidir, çünkü bir özellik üzerindeki seçimin diğer özellikler için
sonuçları olacağı anlamına gelir. Bunu gösterge özellikleriyle kullanıyoruz, ancak istenmeyen
korelasyonlarla ne yapmalı?

Bölüm 13.7: İstenmeyen korelasyonlara yönelik çözümler
Bazen iki özellik olumsuz bir şekilde ilişkilendirilir. Örneğin, ineklerde (aynı zamanda diğer
türlerde de) süt üretimi fertilite ile negatif ilişkilidir. Yüksek verimli hayvanlar genellikle
tekrar gebe kalmakta daha fazla zorluk çekerler. Bununla birlikte, yüksek üretimi iyi fertilite
ile birleştiren hayvanlar vardır. Bunlar damızlık için seçilirse, doğurganlığı düşürmeden süt
üretimi artırılabilir. İki özelliğin istenmeyen bir şekilde ilişkili olması gerçeği, otomatik olarak
popülasyonda ikisinin de iyileştirilemeyeceği anlamına gelmez. Her iki özellik arasındaki
korelasyon 1 veya -1 olmadıkça, her iki özellik için de istenen genotipe sahip bazı hayvanlar
her zaman olacaktır. Açıktır ki, özelliklerin her biri için genetik ilerleme, korelasyonlarının
istenebileceğinden daha düşük olacaktır. Çünkü o özellik için en iyi hayvanlardan bazıları
diğerinde çok iyi olmayacak ve bunlar seçilmemelidir. Böylece seçim entansitesi azalır.
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Hayvanların sıralanması ile ilgili bölümde gördüğümüz gibi, her ikisi de ıslah hedefinde olan
özellikler için birden fazla özellik üzerinde seçim aynı anda uygulanabilir. Üretim sistemi ve
ıslah hedefinin belirlenmesine ilişkin 2. bölümde, özelliklerin bir indeks (tek değer) olarak
nasıl uygulanabileceğini öğrendiniz. Ağırlıklar, özelliğin ekonomik değeri olabilir: 1 özellik
birimi genetik iyileştirmeden ne kadar kâr elde edilebilir? Ancak bazen, seçim altındaki
özellikleri tartmanın en iyi yolu ekonomi değildir ve istenen kazanımlar daha iyi bir seçenek
olabilir. Örneğin, gelecekte piyasada veya mevzuatta değişiklikler bekleniyorsa, bu
beklentileri karşılamak için özelliklerin ne kadar hızlı değişmesi gerektiğine bağlı olarak
seçim ağırlıkları tanımlanabilir. Benzer şekilde, bazen ıslah programının sonucunu
değiştirmek için toplumsal baskı büyüktür. Örneğin piliçler daha az hızlı büyümeli veya bazı
köpek ırkları belirli görünümlere sahip olmak yerine özgürce nefes alabilmeli veya buzağılar
sezaryensiz doğmalıdır. Doğrudan ekonomik perspektiften seçim ağırlığı küçük olsa da,
toplum aksini talep ediyor. Tüketicilere, yani pazarınıza hizmet etmenin yanı sıra, toplumsal
talebi ciddiye almak da iyi bir itibarı korumak için akıllıca olacaktır. Ve iyi bir itibar, pazar
payını korumak ve artırmak için çok önemlidir.
Böylece:
İki özellik arasında bir genetik korelasyon istenmese bile, her iki özellik için seçim yine de
mümkündür. Genetik yanıt, daha düşük bir seçim entansitesinden etkilenecek olsa da

Bölüm 13.8: Gelecekten beklentiler: buradan nereye gidilir?
Islah geleceği tahmin etmekle ilgilidir. Islah programınızda bugün yapılan değişiklikler,
bundan sonra sadece birkaç nesil sonra gösterilecektir. Geleceği detaylı olarak tahmin etmek
elbette mümkün değil ama bazı genel değişiklikleri öngörmek mümkün. Örneğin yakın
gelecekte ürününüzü etkileyecek mevzuat değişiklikleri olacak mı? Örneğin, barınma ile ilgili
mevzuattaki değişiklikler, üretmeniz gereken hayvan türünü etkileyecektir. Her zaman tek
başına barındırılmak üzere seçilen ve birdenbire gruplar halinde yaşamaya ihtiyaç duyan
hayvanlar büyük olasılıkla çok başarılı olmayacaktır. Aynı şekilde ihracat mevzuatında
değişiklik yapılacaksa damızlık firmasının bunu bilmesi gerekir. Boynuz çıkarmaya, kuyruk
kesmeye veya gaga kesmeye artık izin verilmiyorsa, ıslah şirketlerinin bu müdahaleler
olmadan iyi idare edecek hayvanları seçmesi gerekir.

Mevzuat
Mevzuattaki bir değişikliğin bildirimi genellikle önceden yapılır. Ancak, piyasadaki
değişiklikler çok daha az tahmin edilebilir. Gelecekte müşterilerinizin ekonomik durumu nasıl
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olacak? Ve pazar tavukgöğsü talep etmeye devam edecek mi yoksa örneğin tam karkaslara mı
kayacak? At eğitimi bugün olduğu kadar popüler mi kalacak yoksa yeni at yıldız binicisi
gösteri atlamacı mı yoksa yarışmacı mı olacak ve bu atlara olan talebin artmasına neden
olacak mı? Pazar değişikliklerini tahmin etmek başlı başına bir meslektir.
Pazar talebi ile ilgili olan pazar payıdır. Islah programınız başarılı olursa pazarınız
genişleyebilir. Bu pazarın yeni taleplerine hazır mısınız? Örneğin dünyanın diğer bölgelerine
satmaya başlarsanız, orada gerekli olan hayvanlar burada gerekli olanlarla aynı mı?
Beklenecek çevre etkileşimine göre bir genotip var mı? Eğer öyleyse, ne kadar büyük? Bunun
için yeni bir popülasyon oluşturmanız mı gerekiyor yoksa mevcut popülasyonunuzla idare
edebilir misiniz? Hayvanlarınızı buradan seçmeniz mümkün mü yoksa yeni ortama uyum
sağlayabilmeleri için hayvanlarınızı yeni pazarınızın olduğu yere yakın mı seçmeniz
gerekiyor?

Pazar gelişmeleri
Rakibinizle ilgili olarak pazar konumunuz nedir? Aynı pazarda mı çalışıyorsunuz yoksa farklı
bir pazara gidebilir misiniz? Güçlü yönleriniz nelerdir ve rakibinizin ürününün güçlü yönleri
nelerdir? Bir bütün olarak pazar hakkında iyi bir izlenime sahip olmak önemlidir: talep nedir,
pazardaki oyuncular kimlerdir, planları nelerdir, ürününüzün kalitesi nedir vb.

Bilim ve Teknoloji
Dikkat etmeniz gereken son bir bileşen, teknolojideki yeni gelişmelerdir. Yeni teknoloji, daha
önce mümkün olmayan şeyleri mümkün kılabilir. Ancak en az bir o kadar önemli olan, eğer
rakibiniz teknolojiyi kullanıyorsa ve siz kullanmıyorsanız, avantajınızı ve ardından pazar
payınızı kaybedebilir ve ardından işsiz kalabilirsiniz. Bu nedenle, örneğin karmaşık
fenotipleri ölçmek veya genomik bilgileri kullanarak damızlık değerlerini tahmin etmekle
ilgili yeni teknolojilerin dâhil edilmesi, faydaların ne olduğu tamamen netleşmeden önce
önemlidir. Çünkü siz kullanmıyorsanız, rakibiniz kullanıyorsa ve faydalı bir teknoloji gibi
görünüyorsa çok geç kalmışsınız demektir. Teknolojiyi en başından kullanmış olsaydınız,
elinizde tutmuş olabileceğiniz liderliği kaybetmiş olacaksınız. Pratikte bu, çokça
gerçekleştiğini gördüğünüz şeydir. Yeni teknolojiler, ne kadar faydalı olacağı tam olarak belli
olmadan benimseniyor, çünkü rakipler de kullanıyor. Çok geç kalmamak için zamanında
atlamak önemlidir.
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Böylece:
Sınırlar (mevzuat) ve fırsatlar (piyasa genişlemesi) açısından gelecek bir dereceye kadar
tahmin edilebilir. Bunu yapmak önemlidir.

Bölüm 13.9: Gelişme ile genetik çeşitlilik arasındaki denge
Genetik çeşitliliğin değerlendirilmesi ile ilgili bölümde gördüğümüz gibi, genetik çeşitliliğin
korunması ile genetik ilerleme elde edilmesi arasında bir takım çıkar çatışmaları vardır. En
belirgin olanı seleksiyon entansitesidir. Daha yüksek bir seleksiyon entansitesi, ıslah için
nispeten az sayıda hayvanın seçilmesi anlamına gelir. Islah için az sayıda hayvan, daha
yüksek akrabalı yetiştirme oranı ve dolayısıyla genetik çeşitlilik kaybı ile sonuçlanır. Bununla
ilgili: En iyi hayvan(lar)ı diğer hayvanlardan daha yoğun kullanmak, daha büyük genetik
kazanıma neden olabilir, ancak gelecekte genetik çeşitliliği korumak için felakettir. Her ıslah
programının madalyonun her iki tarafının da farkında olması gerekir. Herkes için hazır bir
çözüm yok, belirli durumlar genetik ilerleme ile genetik çeşitliliği dengelemek için özel yollar
gerektirecektir.

Bölüm 13.10: Islah programının değerlendirilmesine ilişkin bölümün ana hatları
1. Gerçekleşen genetik iyileşme, ortalama EBV'deki fark alınarak belirlenebilir.
2. Bir seçim limitinin ortaya çıkmasının üç ana nedeni vardır:
 a. Genetik çeşitlilik kaybı (geri dönüşü olmayan)
 b. Azaltılmış fertilite veya ölüm oranı yoluyla doğal seçime karşı çıkmak (genellikle
geri döndürülemez)
 c. Potansiyeli ifade etmek için çevreyi sınırlama (genellikle tersine çevrilebilir)
3. Bir genetik eğilim, belirli bir zaman periyodu (ör. yıl veya nesiller) boyunca gerçekleşen
genetik ilerlemeyi temsil eder.
4. Beklenen genetik eğilimden sapmalar, ıslah hedefindeki veya fenotip kaydındaki bir
değişiklikten kaynaklanabilir.
5. Genotip x Çevre etkileşimi = hayvanların EBV'lerine göre sıralaması ortamlar arasında
farklılık gösterdiğinde mevcuttur.
6. Bir reaksiyon normu, çeşitli ortamlarda genotiplerin performansını temsil eder.
7. Her iki ortamdaki performans arasındaki korelasyon 0,6'dan küçükse, iki ortam ayrı
yetiştirme programları gerektirir.
8. Genetik korelasyonlar çeşitli nedenlerle var olabilir:
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a. Pleiotropik etki
b. Bağlantı dengesizliği
c. Çakışan kaynak tahsisi
9. İki özellik arasında genetik bir korelasyon istenmese bile, her iki özellik için seçim yine
de mümkündür. Genetik yanıt, daha düşük bir seçim yoğunluğundan etkilenecek olsa da
10. Sınırlar (mevzuat) ve fırsatlar (piyasa genişlemesi) açısından gelecek bir dereceye
kadar tahmin edilebilir. Bunu yapmak önemlidir.
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BÖLÜM 14: GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
Önceki bölümlerde, ıslah programlarının genetik iyileştirme oluşturmak için kurulduğunu
öğrenmiştik. Geliştirilecek özelliklerin genetik varyansı çok önemlidir. Bu yön, gerçekleşen
genetik gelişmeyi değerlendirdiğimiz önceki bölümde tam olarak bilinmektedir. Elde edilen
iyileşmeye ek olarak, bir popülasyondaki hayvanlar arasındaki genetik akrabalık önemlidir.
Ebeveyn seçiminin bir sonucu olarak arttığında, gelecekte yakın akraba hayvanların
birleşitirilmesi gerekecektir. Daha sonra akrabalı yetiştirme ile alakalı etkiler oluşacaktır:
akrabalı yetiştirme depresyonu ve çekinik genetik kusurlar gibi. Özelliklerin genetik
varyasyonu

ve

değerlendirilmesinde

pedigri

kompozisyonundaki

önemlidir.

Bir

ıslah

varyasyon

programı

ıslah

yürütülürken

programlarının
sürekli

olarak

değerlendirilmesi gereken genetik çeşitliliğin yönleridir. Bir ıslah programındaki veya bir
üretim programındaki (domuz ve kümes hayvancılığındaki piramidal yapı) özelliklerin
genetik çeşitliliği, söz konusu ırkın genetik çeşitliliği ile sınırlı değildir. Melezleme ile bir
ıslah programında kullanılabilecek ırklarda genetik varyans genişletilebilir. Bu nedenle,
genetik çeşitliliğe dikkat, bir ırk içindeki genetik çeşitlilikle sınırlı değildir, ancak ırklar
içindeki ve arasındaki genetik çeşitliliği kapsar. Bu nedenle, bu bölümde de açıklanacağı
üzere, ırkların korunması önemlidir. Sırayla şunları tartışacağız: genetik çeşitlilik nedir, bunu
nasıl ölçebiliriz, ırkları korumanın değeri nedir, bir ırk içinde akrabalı yetiştirmeyi önlemede
hayvanlar arasındaki akrabalığın önemi ve bir ıslah programında akrabalıktaki aşırı artışları
nasıl önleyebiliriz?
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Bu bölüm yazılırken sıklıkla iki kitap kullanıldı: “Çiftlik hayvanı genetik kaynaklarının
kullanımı ve korunması” (editör Kor Oldenbroek; Wageningen Academic Publishers, 2007)
ve “Het fokken van döküntüonden” (Kor Oldenbroek en Jack Windig, Raad van Beheer op
Kynologisch gebied in Holland, 2012; Felemenkçe).

Bölüm 14.1: Genetik çeşitlilik
Dünya çapında insanlık, tarımsal amaçlar için 30'dan fazla hayvan türünü evcilleştirmiştir (bu
türlerin 14'ü, hayvanlar tarafından üretilen gıdanın % 90'ından fazlasından sorumludur). Buna
ek olarak, diğer hayvan türleri de eğlence amaçlı veya insanlığa çeşitli başka hizmetler (hobi,
koruma, doğa yönetimi, avcılık vb.) için evcilleştirilmiştir. Bu hayvan türleri içinde çok fazla
varyasyon gözlenir. Bir türün hayvanları pek çok özellikte az ya da çok farklılık gösterirler:
hemen hemen tüm özelliklerde çeşitlilik gösterirler. Bu genetik kökene sahip bir çeşitliliktir.
Türler içinde yerel türleri tanırız: bir yerel tür içinde hayvanlar birbirine benzer, ancak
bireyler arasında hâlâ birçok fenotipik özellikte çeşitliliği gözlemleyebilirsiniz. İnsanlık, yerel
ırklardan standartlaştırılmış ırklar (ve daha sonra bunlardan özel seçim hatları) oluşturdu.
Standartlaştırılmış ırklarda hayvanlar, yerel ırklardan daha çok birbirlerine benzerler. Daha
tekdüzedirler; ancak yine de standartlaştırılmış ırkların bireyleri arasında çeşitlilik
gözlemlenebilir. Sonuç olarak: hayvan popülasyonları (türler veya yerel ırklar veya ırklar
veya seçim hatları) içinde genetik bir kökene sahip çeşitlilik mevcuttur. Köken, hayvanların
DNA bileşimlerinde farklılık göstermeleri gerçeğiyle belirlenir: bir tür içinde, bir yerel türden
daha fazla, bir yerel tür içinde, standartlaştırılmış bir türden daha fazla ve bir
standartlaştırılmış bir ırk içinde, bir seleksiyon hattından daha fazla genetik çeşitlilik vardır.
Genetik çeşitliliğin geniş bir tanımı:

Tanım
Genetik çeşitlilik, türler, türler içindeki ırklar ve ırklar içindeki bireyler arasındaki
farklılıklar dizisidir ve DNA'larındaki farklılıkların bir sonucu olarak ifade edilir.
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Bölüm 14.1.1 Köpeklerde genetik çeşitlilik
Köpek, genetik çeşitlilik kavramı için son derece açıklayıcıdır. İnsanoğlu kurtları
evcilleştirmiştir. Evcilleştirmeden sonra insanlar, doğal seleksiyonla geliştirilen ve
tutuldukları yerel ortamlara adapte olan yerel ırklara ait köy köpeklerini yetiştirdiler. Bu
şekilde, yerel ırklar arasında, DNA'daki farklılıklara dayalı olarak gelişen özellik farklılıkları
ortaya çıkardılar. Son 150-200 yılda fenotip açısından büyük farklılıklar gösteren
standartlaştırılmış konformasyon (örneğin vücut ağırlığı 1 ila 100 kg arasında), tüy ve tüy
rengi ve davranışa sahip ırklar geliştirildi. Dünya çapında yüzlerce standartlaştırılmış ırk
geliştirildi. Bu gelişmeler, köpeğin türünde, bu konformasyon ve görünüm özelliklerinden
birden fazla allel içeren birkaç genin sorumlu olması gerçeğiyle kolaylaştırılmıştır. Bu
nedenle, köpekler benzer DNA'yı paylaşırlar, çünkü hepsinin ataları kurda dayanır ve köpeğin
türüne aittirler, ancak ırklar arasında (ve ırk içinde daha az oranda) çeşitliliği oluşturan belirli
genler için allellerde farklılık gösterirler.

Bölüm 14.1.2 Çiftlik hayvanlarında genetik çeşitlilik
Çiftlik hayvanlarında, performans açısından ırklar arasındaki farklılık, bir ıslah programının
veya çiftlik faaliyetlerinin başlangıcında önemlidir. Üretim koşulları göz önüne alındığında en
iyi ırk hangisi olacak ve hangi ırk bizim belirlediğimiz ıslah hedefimize en uygun? Son 50
yılda, özellikle sığır, domuz ve kümes hayvanlarında önemli ırk farklılıklarının
gözlemlenmesi, halen geliştirilmekte olan keskin bir ırk seçimine yol açmıştır. Bu süreçte
birçok ırk ve seleksiyon hattı bir kenara bırakıldı. Hayvansal üretimde uzmanlaşma
gerçekleşti ve sadece birkaç ırk süt, sığır eti, domuz eti, yumurta veya etlik piliç üretiminde en
iyisi olarak kabul edildi. Birkaç ırk üzerindeki bu küresel yoğunlaşma, yüksek yatırım
gerektiren ıslah programlarında modern teknolojinin uygulanmasıyla güçlendirilmektedir. Bu
tür yatırımlar, yalnızca ıslah programlarında gerçekleştirilen genetik iyileştirmenin büyük
ölçüde yaygınlaştırılabildiği durumlarda kârlıdır: ör. çok sayıda ırk materyali satılabildiğinde
ve çok sayıda yavruda genetik iyileştirme kârlı hale geldiğinde. Dünya çapında sınırlı sayıda
ırk üzerinde yoğunlaşma, artan sayıda ırkın kârsız olarak görülmesine ve sonuç olarak
neslinin tükenme riskine yol açmaktadır.
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Bölüm 14.1.3 Irklar arasındaki varyasyonun önemi
Bu gelişmelerdeki anahtar soru şudur: Irklar arasındaki genetik varyasyon oranı nedir? Bu
parametre tipik olarak küçükse, o zaman, ortaya çıktıklarında özelliklerdeki zayıflıkların
üstesinden gelmek için ırklar arasındaki varyasyonun seçim programlarında kullanılabileceği
beklenebilir. Eğer ırklar arası çeşitlilik büyükse, o zaman ırklar içinde yeterli bir genetik
ilerleme beklemek hiç de gerçekçi olmayabilir. Bu, ırkların neslinin tükenme olasılığı
konusunda uyanık olmak için önemli bir nedendir.
Örnek: Şu anda birçok Holstein Friesian sığır yetiştiricisi, sığırlarının sağlık ve zindelik
özelliklerini iyileştirmek için İsviçre, Alman, Fransız ve İskandinav çift amaçlı ırklarla
melezlemeye başlıyor. Bu özelliklerin bozulmasını denediler ve Holstein Friesian ile saf
yetiştirmeyi devam ettiklerinde bu süreci durdurabileceklerini ummuyorlar. Fransız ve
İskandinav ırkları daha iyi sağlık ve zindelik özelliklerine sahiptir ve istikrarlı (dönme)
melezleme sistemlerinde bu özellikler heterosisten ek bir destek alır.
Gerekli hayvancılık üretiminin yeni zorluklara hızla adapte olması gerektiğinde, ırklar
arasındaki farklılıklar çok yardımcı olabilir. Bu nedenle, çeşitli özelliklere sahip ırkların
korunması, günümüzde üretim koşullarındaki ve piyasa gelişmelerindeki belirsizliklere
rasyonel ve önemli bir stratejik yanıttır. Genel olarak, ırklar arasındaki varyasyon, bir tür
içindeki toplam genetik varyasyonun yaklaşık yarısını oluşturduğu görülmektedir. Formül
formunda:
S2 = 0,5 B2+ 0,5 W2 burada;
S2 = Tür içindeki varyans
B2 = Irklar arasındaki varyans
W2 =Irk içindeki varyanstır

Bölüm 14.1.4 Irklar arasındaki farklılıkların kökeni
Irklar arasındaki farklılıklar, dört evrimsel gücün bir kombinasyonu yoluyla gelişmiştir:
genetik sürüklenme, göç, seleksiyon ve mutasyon.
Genetik sürüklenme, genler ebeveynden yavruya geçerken dahil olan rastgele örnekleme
süreçlerine bağlı olarak allel frekanslarının rastgele dalgalanmaları için kullanılan bir terimdir
ve akrabalı yetiştirme ile bağlantılı fenomenlerden biridir. Daha küçük popülasyonlarda daha
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büyük bir rol oynar. Zamanla genetik sürüklenme, aynı popülasyondan alınan ve daha sonra
izolasyonda tutulan iki ırk arasında artan genetik farklılıklara yol açacaktır.
Göç, Bir ırktan diğerine hareket eden bireylerin göçü, ırklar arasında var olan genetik
farklılıkları azalttığı ve alıcı ırklar içindeki varyasyonu arttırdığı için akrabalı yetiştirmeye
karşı hareket eder.
Eğer varsa seleksiyon, uygun allellerin taşıyıcıları, gelecek nesilde seçici bir avantaja sahiptir.
Seleksiyon, her ırkta kullanılan seleksiyon hedeflerine bağlı olarak ırklar arasında
yakınlaşmaya veya farklılaşmaya yol açabilir. Hayvancılıkta seleksiyon hem yapay hem de
doğal olabilir; örneğin, doğal seçim, belirli zorluklarla, örneğin; periyodik kuraklıklar uygun
allellerin seçici avantajı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Renkli fareler seçici bir avantaja sahip olduğunda, daha az renkli farelerin allelleri gelecek
nesillerde yok olur, kahverengi fareler bir dezavantaja sahip olduğunda kahverengi allelleri
kaybolur ve beyaz ve gri fareler hayatta kalır ve kahverengi fareler avantajlara sahip
olduğunda beyaz ve gri allelleri kaybolur. Genel olarak genomdaki mutasyon, ırklar
arasındaki genetik farklılaşmayı arttırır ve genetik çeşitlilik oluşturur. Bununla birlikte,
mutasyon düşük bir sıklıkta meydana gelir ve seçimin yokluğunda mutasyonun etkisi ancak
nispeten çok sayıda nesil boyunca ölçülebilir hale gelir. Ancak geçmişte bir noktada, tüm
genetik çeşitliliğin kalbinde yatan polimorfizmlerin oluşmasında mutasyon sorumlu olmuştur.
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Bölüm 14.1.5 Irklar arasındaki farklılıkların kökeni
Irklar içinde genetik sürüklenme, göç, seleksiyon ve mutasyon da ilgili aktörlerdir. Bu
evrimsel güçlere ek olarak, türün yaratılma şekli, günümüzde yerleşik olan ırk içindeki
genetik çeşitlilik için esastır.
Örneğin. köpeklerde (standartlaştırılmış) ırklar, genellikle sınırlı sayıda ırktan sadece birkaç
hayvanın çaprazlanmasıyla oluşturulmuştur. Yavruları katı bir ırk standardına göre seçildi. Bir
köpek ırkı genellikle sınırlı sayıda kurucu hayvana dayanır ve bu, köpek ırkları içinde
genellikle sınırlı bir genetik varyasyonun oluşmasının nedenidir.
Örneğin. domuzlarda ve sığırlarda, ırk standardına uymayan (doğru renk veya yanlış
konformasyon değil) hayvanların kesilmesi ve ırk standardına son derece uyan erkeklerin
kullanılması teşvik edilerek yerel ırklardan ırklar geliştirildi.
Irklar çok sayıda tutulduğunda genetik sürüklenme önlenebilir.
Göç Hayvanların göçü, genellikle bir ırk içindeki genetik varyasyonun boyutu üzerinde
olumlu bir etkiye sahiptir. Pratik açıdan: Soy kütüğü düzenlemeleri, ırkların dışından
hayvanların (belirli düzenlemeler kapsamında) kullanılmasına izin verdiğinde, genetik
çeşitlilik genişleyecektir. Bu nedenle dışarıdan hayvanlara ırkı kapatmak yerine “açık” soy
kütükleri ile çalışılması şiddetle tavsiye edilir.
Seleksiyon bir sonraki nesil için ebeveyn olarak hayvanların seçilmesi, seçim çok yoğun
olduğunda, bir ırk içindeki genetik çeşitlilik üzerinde oldukça yüksek bir olumsuz etkiye sahip
olabilir. Ardından, gelecek nesildeki genetik çeşitliliği belirleyen yalnızca birkaç ebeveyn
seçilir.
Mutasyon, ırklar içindeki genetik çeşitlilik için kısa vadede küçük bir öneme sahiptir.
Mutasyon oranının o kadar düşük olduğu tahmin edilmektedir ki, kısa bir süre içinde ırklar
içindeki hayvan sayısı bir mutasyonun gerçekleşmesine imkan vermeyecek kadar azdır.
Bölüm 14.2: Örnek: FAO'nun çiftlik hayvanı genetik kaynakları için küresel planı
Geçen yüzyılın altmışlı yıllarında, bilim ve çiftçi toplulukları, hayvan genetik kaynaklarının
yüksek oranda erozyona uğradığına dikkat çekiyor. Avrupa'da çiftçiler, çok fazla tür
çeşitliliğinin mevcut olduğu kırsal alanları terk etti ve birçok yerel ırkın yerini, yüksek
düzeyde teşvik edilen ve yoğun bir şekilde seçilmiş birkaç ırk aldı. Bu yoğun bir şekilde
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seçilen ırklar, Avrupa dışındaki gelişmekte olan ülkelere de ihraç edildi ve Avrupa'dakilerden
keskin bir şekilde sapan koşullara ve yönetim sistemlerine iyi adapte olan ırkların yerini aldı.
1992'de FAO, Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Küresel Yönetimi için özel bir eylem
programı başlattı ve 2007'de hayvan genetik kaynaklarının durumunu yayınladıktan sonra
bunun yerini bir “Küresel Eylem Planı” aldı. FAO terminolojisinde hayvan genetiği
kaynakları, bir tür içindeki ırkların sayısını ifade eder. Irkların küresel düzeydeki durumu
sağdaki şekilde gösterilmektedir:
FAO, ırkların risk durumunu tanımlamaya büyük önem vermektedir. Bu sadece hayvan sayısı
meselesi değildir. Tabii ki bu ana kriter, ama dahası da var: Dişiler sadece saf yetiştirme için
mi kullanılıyor yoksa az çok melezleme için mi kullanılıyor? Belirleyici bir faktör, ırkın
üreme kapasitesidir: Ticari kanatlı yetiştiriciliğinde olduğu gibi bir dişi yılda yüzlerce yavru
mu üretir, yoksa bir dişi atlarda olduğu gibi on yılda ortalama bir yenisini mi üretir? FAO, bir
ırkın risk durumunu nitelendirmek için risk altında değil, savunmasız, tehlikede ve kritik
kriterleri kullanır. Aşağıdaki şekilde, bunun yüksek ve düşük üreme kapasitesine sahip
türlerin ırkları için nasıl çalıştığı görülebilir:
Bir ırkın risk durumuna bağlı olarak, ırkı kullanmak ve korunmasını sağlamak için farklı
yönetim stratejileri mevcuttur. FAO, risk durumuna bağlı olarak bir tür için uygun stratejiyi
bulmak için güzel bir akış şeması geliştirmiştir. Risk altındaki ırklar için öncelikle bir ırkın
değeri dikkate alınır: örn. diğer ırklarla ilişkisi (benzersiz bir ırk mı?), özel adaptif özelliklerin
varlığı, toplumdaki kullanımının değeri ve kültürel tarihi değeri için. Bu değerlendirmeden
sonra, ırkın korunmaya değer olduğu sonucuna varabilirsiniz.

Tanımlar
In vivo koruma, normal çiftlik koşullarında ve/veya geliştikleri veya normal olarak
bulundukları alanın içinde tutulan canlı popülasyonların bakımı yoluyla korumadır.
In vitro (criyo) koruma, embriyo gametlerinin sıvı nitrojen içinde saklanmasıdır.

Risk altında olmayan veya potansiyel olarak risk altında olan ırklar için ıslah programlarında
genetik iyileştirme hâlâ mümkündür. Tabii ki, ıslah için kullanılabilecek hayvan sayısının
azlığı nedeniyle potansiyel olarak risk altındaki ırklar için olanaklar sınırlıdır. Bu ırklar için
koruma programları geliştirilebilir. Bunlar, genetik gelişmeyi en üst düzeye çıkarmak yerine,
ebeveynler arasındaki akrabalığı en aza indirmenin birinci önceliğe sahip olduğu yetiştirme
programlarıdır. Koruma programlarında daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacağı gibi, gelecek
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nesil için ebeveyn olarak nispeten yüksek sayıda baba ve ana seçilmelidir. Koruma
programlarında, uzun nesil aralıkları teşvik edilir ve bir gen bankasında korunan spermalı
babalar, günümüzde yaşayan popülasyonda çok düşük sayıda yavruya sahip olduklarında
kullanılabilir.
Bir ırkın in vivo korunması, az sayıda hayvanı hesaba katan ve yetiştiriciler tarafından sıkı bir
şekilde takip edilen ve sık sık değerlendirilen iyi tasarlanmış bir ıslah programı gerektirir. In
vivo korumanın temel amacı, ırkların kırsal alanda 1) doğa yönetimi, 2) katma değeri yüksek
bölgesel ürünlerin üretimi ve 3) kültürel tarihi faaliyetlerin sürdürülmesi için kullanımını
kolaylaştırmaktır.
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Bölüm 14.2.1: Korunmuş bir ırkın araştırma için kullanımına bir örnek
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Bölüm 14.2.2: Nadir bir ırkın kullanımına bir örnek
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Bölüm 14.3: Hollanda'da ırkların korunması
İn vivo
Hollanda'da, Hollanda Nadir ırk Vakfı (Hollandaca: Stichting Zeldzame Huisdierrassen:
SZH), Hollanda Yerli Irklarının in vivo korunmasını teşvik eder. 70'in üzerinde ırk
organizasyonu mevcuttur ve SZH'ye bağlıdır Yerli, 6 nesil ve 40 yıldan fazla bir süredir
ülkede mevcut ve yetiştirilmiş olarak tanımlanır. Büyük (çiftlik) hayvanlarında ırk sayısı
oldukça sınırlıdır: 7 sığır ırkı, 2 domuz ırkı, 4 at ırkı, 8 koyun ırkı, 3 keçi ırkı, 9 köpek ırkı ve
7 tavşan ırkı. Tavuk ve diğer kuşların (örneğin kaz ve güvercin) çok sayıda yerli Hollanda ırkı
vardır.
SZH, ıslah organizasyonlarına ve yetiştiricilere üç farklı şekilde hizmet vermektedir: 1)
ırkların izlenmesi ve ıslah programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, 2) farkındalık ve
eğitim materyallerinin oluşturulması ve 3) doğa yönetiminde ve ender ırkların kullanımının
teşvik edilmesi.

Uygun pazarlar için bölgesel ürünlerin üretimi. Nadir ırklardaki temel

genetik problem, küçük popülasyonlardaki hayvanlar arasındaki akrabalık ve akrabalı
yetiştirme tehdididir. Hollanda Genetik Kaynaklar Merkezi (CGN) ile yakın işbirliği içinde,
ırk organizasyonları, bu küçük nadir ırklarda akrabalık ve akrabalı yetiştirmedeki artışın nasıl
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en aza indirilebileceği konusunda tavsiyeler alır. Yakın işbirliği içinde SZH ve CGN, nadir
ırkların erkeklerinin spermini korur ve birkaç ırkta, ıslah programı “gen bankası” sperminin
kullanımıyla desteklenmektedir.
Laboratuvar ortamında
Hollanda'da, Hollanda Genetik Kaynaklar Merkezi (CGN), şu anda Hollanda'da bulunan
çiftlik hayvanlarının ırklarından oluşan genetik çeşitliliğin in vitro korunmasından
sorumludur. Islah şirketlerinde yaygın olarak kullanılan ırklar veya seleksiyon hatları ve nadir
yerli ırklardır. CGN, esas olarak spermanın sıvı nitrojen içinde depolandığı bir gen bankasına
sahiptir. Sığırlarda yaygın olarak kullanılan ırklardan (ıslah programına giren her boğadan 25
doz) veya nadir ırklardan (doğal hizmet için kullanılmışlarsa çiftliklerde toplanan 400 doz
seçilmiş/mevcut boğa) boğa örnekleridir. Domuzlarda, her 10 yılda bir AI istasyonlarındaki
domuzlardan, farklı seçim hatlarındaki domuzlardan veya iki nadir yerli ırktan bir numune
alınır. Kümes hayvanları ve kuşlarda nadir ırklardan erkeklerden elde edilen sperm depolanır.
Köpeklerde, nadir ırklardan erkeklerin sperminin dondurulması için bir başlangıç yapılmıştır.
Bir sonraki slayt, 2013'teki gen bankası koleksiyonuna genel bir bakış sunmaktadır:

In vivo ve in vitro koruma birbirinin tamamlayıcıdır: ikisini birden yaptığınızda, nadir ırkları
koruyarak ıslah programlarının esnekliğini garanti eder ve bunları mevcut faaliyetler için
kullanma olanağına sahip olursunuz. Gen bankaları, küçük nadir ırkların desteklenmesinde
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önemli bir role sahip olabilir ve bu popülasyonların tekrar yaşayabilir hale gelmesine
yardımcı olabilir. Bu, Hollanda Kırmızı ve Beyaz Friesian ineği örneği ile gösterilmiştir:

Bölüm 14.3.1: Yerli Hollanda Kırmızı ve Beyaz Friesian ineğinin canlanması
1800 civarında, Friesland eyaletindeki sığır popülasyonu esas olarak Red Pied sığırlarından
oluşuyordu. Kırmızıların çoğunun atası, sığır vebası salgınlarından sonra Danimarka ve
Almanya'dan ithal edildi. 1879'dan beri, Friesian sığır soy kütüğü kitabı, Kırmızı ve Beyaz
hayvanları kaydetti. Daha sonra ihracat pazarlarının da zorlamasıyla siyah beyaz, kırmızı ve
beyazdan daha popüler bir renk haline geldi. Siyah ve Beyaz yetiştiriciler için siyah beyaz
ebeveynlerden kırmızı ve beyaz bir buzağı elde etmek bir utançtı. Kırmızı ve Beyaz
popülasyonda güçlü bir etkiye sahip olan bir baba, “Foundling” olarak adlandırıldı ve Siyah
Beyaz yetiştiricisi tarafından terk edildi.
1970 yılında, 2500 hayvana sahip sadece 50 çiftçi, Kırmızı ve Beyaz Friesian sığır
yetiştiricileri Derneği'ne katıldı. Ardından, süt üretiminde kısa bir uzmanlaşma ve
yoğunlaştırma döneminden (1970-1990) ve ABD ve Kanada'dan Holstein Friesian
ithâlâtından sonra, 1993'te geriye sadece 21 safkan hayvan kaldı: 17 dişi ve 4 erkek. Bir grup
ilgili sahip, yerli Kırmızı ve Beyaz Friesian Sığırları Vakfı'nı kurdu ve bu vakıf, yeni kurulan
Hayvanlar için Gen Bankası ile temasa geçti.
Ortaklaşa bir ıslah programı geliştirildi. Gen bankasındaki "eski" babalardan alınan sperma,
bir sözleşmeyle dişileri yetiştirmek için kullanıldı. Daha sonra doğan erkekler, gen
bankasından sübvansiyon alan yetiştirici tarafından büyütüldü. Bu genç erkeklerin sperması
toplandı ve muhafaza edildi ve yeni sözleşmelerde kullanılabilir. Bu şekilde ırkın sayısı arttı:
2004 yılında 256 yaşayan dişi ve 12 yaşayan erkek kaydedildi. 43 erkekten 11780 doz semen
gen bankası tarafından depolandı ve AI için kullanılabilir durumdadır. Süt üretimi için sadece
birkaç dişi hâlâ kullanılmaktadır ve sütleri peynir üretimi için kullanılmaktadır. Dişilerin çoğu
hobiciler tarafından emziren inek olarak tutulur.
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Bölüm 14.4: Genetik çeşitliliği ölçmek için pedigri kullanımı
Teorik olarak, çok sayıda farklı ırktan hayvanların aynı ortamda bir arada tutulduğu basit,
genellikle maliyetli deneylerle ırklar arasındaki çeşitliliğin derecesini tahmin edebiliriz.
Aşağıdakileri sağlama:
1) Irk başına hayvan sayısı yeterince fazladır, bu nedenle ırk ortalamasını tahmin etmedeki
hatalar, ırklar arasındaki farkların ölçeği ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeydedir.
2) ırklar, mevcut ırkların tamamen temsili bir örneğidir, varyans B2, ırk ortalamalarından
türetilebilir.
Test için hangi ortam ve diğer ortamlarda yanıtların ne kadar farklı olacağı, tarım, çevre ve
koruma için küresel etkileri olan önemli araştırma sorularıdır. Bu belirsizlik göz önüne
alındığında, test ortamlarının uygulama için amaçlanan ortamla doğrudan ilgili olması
önemlidir. Geçen yüzyılın yetmişli yıllarında, süt ve besi sığırlarında ve domuzlarda küresel
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olarak birçok ırk karşılaştırması yapıldı. Bununla birlikte, deneylerin çoğu, farklı ortamlarda
sınırlı sayıda ırk ile gerçekleştirilmiştir. Bu gerçek ırk varyansı hesaplamasını daha az
güvenilir hale getirdi.
Bir ırk içindeki bir özellikteki genetik varyans miktarını ölçmek de zordur ve fenotiplerde
benzerliklere sahip bireyler arasında bilinen genetik benzerliklerin ilişkilendirilmesini içerir.
Akrabalıkla ilgili güvenilir bilgilerin önemli bir kaynağı, pedigridir, yani nesiller boyunca
biriken her bir birey için bir baba ve ana kaydıdır. Gelecekte bir süre için çoğu popülasyon
için geçerli olmaya devam edecek olan hayvanlardan elde edilen DNA hakkında ayrıntılı bilgi
bulunmadığında, hayvanların pedigrisinin gözlemlenmesi ve kaydedilmesi yoluyla bu
akrabalıkların belirlenmesi için, en azından bireysel hayvanlar arasındaki bu akarabalıklardan
sorumlu olan babalar ve analar hakkında yeterli derinlikte bilgiye ihtiyaç vardır. Pedigri ne
kadar derinse, gerçek akrabalık o kadar iyi hesaplanabilir. Bu nedenle, her nesilde ebeveyn
sayısı katlanarak artar (2n). Genellikle akrabalık bağını kurmak için beş kuşakta tam bir
soyağacının gerekli olduğu genel olarak kabul edilir. Bir popülasyondaki soy bilgisinin
kalitesi için parametre olarak soy bilgisinin eksiksizliği kullanılır. Tam pedigri yüzdesi olarak
hesaplanabilir, örn. beş veya altı nesilde.

Bölüm 14.5: DNA bilgisinin genetik çeşitliliğin ölçülmesi üzerindeki etkisi
Son on yılda, genotip bilgisinin maliyeti büyük ölçüde azaldı ve bu tür bilgileri bilim ve ticari
uygulamalar için çok daha uygun maliyetli hale getirdi. Bu, genetik çeşitliliği değerlendirmek
için yeni fırsatlar açıyor. Bilimsel çalışmalarda çok sayıda farklı marker tipi kullanılmış ve
teknolojideki ilerlemeler ile popülariteleri değişmiştir. Bilgilendirici DNA markerleri bu
nedenle çeşitliliğin ölçülmesine iki şekilde yardımcı olabilir. İlk yol, bazı türlerde pedigri
doğrudan gözlemlenmesinin imkânsız veya çok maliyetli olabileceği sorununun üstesinden
gelmektir. Örn. Birçok balık türünde ve tüm yavrular ve olası tüm ebeveynler hakkında
bilgilendirici olması için seçilen az sayıda polimorf markerin (örneğin 10 ila 20 mikro uydu)
genotiplenmesiyle, hemen hemen tüm yavruların babalarını ve annelerini tanımlamak
mümkündür. İkincisi, kardeşler veya diğer akrabalar tarafından paylaşılan gerçek DNA
oranını, soykütüğü tarafından sağlanan akrabalar arasında DNA paylaşımı beklentisini
kullanmaktan daha kesin bir şekilde tahmin etmek için genomun tüm kromozomları boyunca
kapsamlı genotiplemeyi (örneğin 50.000 SNP) içerir. .
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Bununla birlikte, DNA'nın mevcudiyeti, çeşitliliği farklı şekillerde ölçmemize izin verir,
çünkü genomun belirli alanlarındaki bireylerin nükleotid dizisini elde edebilir ve bir
popülasyonda her pozisyonda bulunan allelleri ve her bireyin genotiplerini tanımlayabiliriz.
Bu bilgilerle genetik çeşitliliği ele alma seçenekleri aşağıdaki şekildedir:
1. Bir birey için allel frekansının 0, 1 veya 2 kopya taşımasına göre 0, ½ veya 1 olarak
tanımlanarak allel frekansındaki çeşitliliğin incelenmesi. Bu özellik, sürekli bir özellik
olduğu ve hem ırklar arasında hem de ırklar içinde çeşitlilik ölçüldüğü için ele alınabilir.
Bu yaklaşımda ırk ortalamasının ırk için allel frekansının tahmini olduğuna dikkat edin.
Örnek olarak, eğer iki ırk farklı alleller için sabitlenirse, o zaman ırk içinde çeşitlilik
gözlemlenmeyecek ve tüm çeşitlilik ırklar arasında olacaktır.
2. Genellikle bağlantısız lokuslardan gelen birkaç allelin frekansları için ırk ortalamaları
ırklar arasındaki genetik mesafe denen şeyi ölçmek için önceden tanımlanmış bazı
işlevlerle birleştirilir. Burada tartışılmayacak bu tür birkaç mesafe ölçümü vardır.
3. Gen frekansı kullanmak yerine heterozigotların frekansı ölçülebilir. Bir heterozigot, bir
lokusta iki farklı allele sahiptir ve allel frekanslarının, akrabaların birleştirmesinin ve
hayatta kalma oranlarının göstergesidir. Bunun gerekçesi, çeşitliliğin yokluğunda
popülasyonda heterozigot olmayacağıdır. Irklar arasında güvenilir karşılaştırmalar,
DNA çiplerinin 50.000'den fazla marker içerebildiği birçok türde mümkün olabilen çok
yoğun marker setleri üzerinde yapılmalıdır.
4. Bir başka basit ama sınırlı çeşitlilik ölçüsü, bir lokus kümesi için popülasyonda ortaya
çıkan farklı allellerin sayısını saymaktır; allel ne kadar fazlaysa o kadar çeşitlidir. Her
bir ırktaki allel sayısını ve birbirleriyle paylaşılan sayıları saymak, ırklar arasındaki
farklılıkları inceleme fırsatı sunar. Bunun bir farklılığı, bir "özel allel"in bir ırkta
bulunan ancak başka hiçbir ırkta bulunmayan bir allel olarak tanımlandığı "özel
allellerin" sayısını saymaktır.
Çeşitliliği ölçmek için sayma yaklaşımı, allel frekanslarının kendilerini ölçmekten daha az
değerli görünmektedir. Yine de özel allellerle ilgili gözlemler başka şekillerde çok yararlı
olabilir, örneğin ırkların korunmasının tehlikede olduğu çalışmalarda ve izlenebilirlik
şemalarında (bu et gerçekten de bu nadir allele sahip bir ırk tarafından mı üretiliyor?)
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Bölüm 14.5.1: Genom çapında çeşitlilik kalıpları
"Fonksiyonel olmayan" DNA markerleri (bir proteinin üretiminden sorumlu değildir)
kullanılan çalışmalarda önemli bir varsayım bu markerlerin nötr olduğu, yani seçim altındaki
özellikler için allellerle ilişkili olmadığıdır. Markerlerin nötrlüğü meselesi önemlidir, çünkü
bu markerlerin sıklıklarının sürüklenme ve seleksiyondan ziyade yalnızca genetik sürüklenme
ile değiştiği varsayılır. Bir lokusun nötrlüğü, aşağıdaki nedenlerden dolayı ırklar arasında
farklılık gösterebilir: (i) bir ırk, diğerlerinde bulunmayan önemli allellere sahip olabilir; ve (ii)
farklı hayvan ırkları, farklı seçim kriterlerine tabi olacak ve bunlar büyük ölçüde ilgili
yetiştiricilerin seçim hedeflerine hakim olacaktır.
Genom kromozomlar halinde düzenlenir ve bu farklı lokuslarda allellerin bağlanması
olgusunu ortaya çıkarır (mayoz sırasında bu lokuslar arasında hiçbir rekombinasyon
olmadığında, bu alleller bir nesilden diğerine sabit bir allel kombinasyonu olarak aktarılır).
Bağlantının bir sonucu, aynı kromozom üzerinde olan ve yeni bir uygun mutasyona yakın
olan allellerin, "otostop" olarak adlandırılan bir süreçte mutasyonla birlikte sıklıklarının artma
eğiliminde olmasıdır.
Mutasyona çok yakından bileşik allellerin de popülasyonda sabitlenmesi çok muhtemeldir. Bu
nedenle, kromozomun seçili lokusa çok yakın olan bu bölgesi, bir ırk içindeki komşu
lokuslarda çok düşük çeşitlilik gösterecektir. Genom boyunca allelik çeşitliliğin incelenmesi,
bu nedenle, yüksek çeşitlilikteki bölgelerin ve nispeten düşük çeşitliliğe sahip bölgelerin
modellerini gösterebilir. Genom içindeki bu çeşitlilik modeli, seleksiyonun imzası veya
seleksiyonun ayak izi olarak adlandırılır ve evcilleştirme için önemli lokusları veya belirli
ırkların özellikleri için ya da vahşi ya da evcilleştirilmiş olsun, bir bütün olarak türler için
yüksek oranda korunmuş bölgeleri gösterebilir. SNP'ler gibi genom çapında markerlerin
mevcudiyeti ile çiftlik hayvanı türlerinde seçim ayak izlerinin etkili bir şekilde araştırılması
henüz yeni başlamaktadır.

Tanımlar
Otostop, pozitif bir allel ile yakından bileşik bir lokustaki seçime bağlı olarak bir allel
frekansındaki değişikliktir.
Seçim imzası, veya seçim ayak izi bir popülasyon içinde güçlü bir şekilde lehte veya aleyhte
seçilmiş bir gene bir kromozom üzerinde komşu olan azaltılmış çeşitlilik modelidir.
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Daha genel olarak, DNA bilgisindeki genişleme, çalışılacak genom boyunca dağıtılan
lokuslardaki allel kombinasyonlarının çeşitliliğine izin verecektir. Irklar içindeki bu tür
çeşitlilik, yalnızca allel frekanslarına değil, aynı zamanda gözlemlenen allel dengesizliğinin
(LD) bağlantı derecesine de bağlı olacaktır. Bir nesilden diğerine sabit bir allel
kombinasyonunun transferi olan bu LD, popülasyon büyüklüğünün ve zaman içindeki
popülasyon yönetiminin ırk geçmişinden kaynaklanabilir. Örneğin. Geçmişte öyle ki, bir
nesilde ıslah için kullanılan sınırlı sayıda hayvanda allel kombinasyonu mevcuttu (popüler bir
babanın veya genetik bir darboğazın yoğun kullanımı) veya ırka introgresyon yoluyla dahil
edildi.

Tanımlar
Bileşiklik, bir kromozom üzerinde birbirine yakın olan ve bir bireyin bir ebeveyninden
birlikte miras kalan lokuslardaki allellerin birlikte bireyin yavrularına geçme eğiliminde
olduğu fenomendir. Lokuslar bir kromozom üzerinde ne kadar yakınsa, bu fenomen o kadar
güçlüdür. Lokuslar farklı kromozomlarda olduğunda bu eğilim tamamen kaybolur.
Bileşiklik dengesizliği, haplotiplerdeki allellerin sabit bir kombinasyonudur. Zamanla
lokuslar arasındaki rekombinasyon olayları bu kombinasyonu ortadan kaldıracaktır, lokuslar
birbirinden ne kadar uzaktaysa o kadar hızlı ortadan kalkar.
Darboğaz, türü yeniden üretmek için kullanılan ebeveynlerin sayısının özellikle küçük
olduğu bir dönemdir. Böyle bir dönemde, popülasyon büyüklüğündeki belirgin azalma
nedeniyle genetik sürüklenme yüksektir.
İntrogresyon, bir allel veya allel kümesinin bir ırktan diğerine aktarılmasıdır. Bu, bir dizi
ebeveynin donör ırktan alıcı ırka melezlenmesi ve ardından istenen allellerin taşıyıcıları
olarak seçilen ebeveynler ile alıcı ırka sistematik geri melezleme ile elde edilir. Bu
taşıyıcıları tespit etmek için markerler kullanılabilir

Bölüm 14.5.1.1: Bir haplotip örneği: sığırların B-kan grupları
Bir haplotip olan bileşik allel kombinasyonlarının yoğun olarak kullanılan birkaç hayvanda
mevcut olduğuna dair örnekler sığır kan grupları ile ilgili literatürde bulunabilir. Sığırlarda B
kan grubu, kromozom 12 üzerindeki bileşik lokuslar tarafından belirlenir. 20 farklı lokusun
her biri, laboratuarda oluşturulabilen bir antijenik faktörün, bir proteinin üretiminden (veya
yokluğundan) sorumludur. Sığırlarda antijenik faktörlerin kombinasyonunda farklılık gösteren
300'ün üzerinde B kan grubu belirlenir. Yoğun olarak kullanılan babaların ve oğullarının B
kan gruplarının, bu kan grubunun popülasyondaki sıklığını belirgin bir şekilde arttırdığı
bulundu. Farklı antijenik faktörlerin allelleri, 12. kromozom üzerinde aşağıdaki şekilde yer
alır.
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Örneğin. BO1Y2D' haplotipine sahip yoğun olarak kullanılan bir baba yoğun olarak
kullanıldığında, bu B kan grubundan sorumlu bu haplotip, bağlantılı alellerin bu
kombinasyonunun sıklığı popülasyonda artar.

Bölüm 14.5.1.2: Bir introgresyon örneği: Texel koyunlarında Booroola alleli
Bileşik allellerin introgresyonuna bir örnek, Booroola alleli taşıyan Merinos koyunlarının
introgresyon için kullanıldığı Texel ırkında bulundu. Booroola alleli çoğuzluk boyutunu
artırır: bir koyunda heterozigot bulunduğunda + 1 kuzu ve homozigot olduğunda + 2 kuzu.
Bir deneyde Texel koyunları allel taşıyan Merinos koçlarıyla çiftleştirildi. F1'ler

(geri

melezlenmiş) Texel ırkı hayvanlarla çiftleştirildi. Amaç, Texel ırkının diğer tüm allellerini
mümkün olduğunca korurken sadece Booroola allellerini dâhil etmekti. Bu introgresyon
süreci, Booroola alleli için bir genetik işaretleyicinin kullanılmasıyla hızlandırıldı. Deney
aşamasında, Booroola allelinin mevcudiyetinin, ölü doğan kuzuların yüzdesinde belirgin bir
artışa yol açtığı ortaya çıktı. Sonraki nesillerde, bu istenmeyen daha fazla ölü kuzu etkisi
yavaş yavaş ortadan kalktı. Açıklama, kullanılan Merinos koyunlarında, Booroola genine çok
yakın bir genin kromozom üzerinde, ölü doğan kuzuların daha yüksek yüzdesine yol açan bir
genin bağlanmasıydı. Ölü kuzulara karşı seçim ile birlikte yüksek bir çoğuzluk boyutu için
seçim ile, popülasyondaki alleller arasındaki bağlantı yavaş yavaş ortadan kalktı.

Bölüm 14.6: Popülasyonun izlenmesi
Islah programları sadece gerçekleştirilen genetik iyileştirme için değil, aynı zamanda akrabalı
yetiştirme miktarı açısından da değerlendirilmelidir. Akrabalı yetiştirme, sıfırdan farklı bir
eklemeli genetik akrabalığa sahip akraba hayvanlar çiftleştirildiğinde gerçekleşir. Onların
yavruları doğuştan akrabalı yetiştirilmiştir. Ve gördüğümüz gibi, akrabalı yetiştirme derecesi,
ebeveynlerin toplamsal genetik akrabalığının yarısına eşittir. Akrabalı yetiştirme, monogenik
resesif kusurların ifadesine ve akrabalı yetiştirme depresyonuna yol açabilir. Akrabalı
yetiştirme birçok lokusta homozigotluk oluşturur ve daha sonra olumlu baskınlık etkileri
ortadan kalkar. Bu bakımdan akrabalı yetiştirme, melezlemenin tam tersi bir etkiye sahiptir.
Orada melezlemenin özellikle sağlık ve zindelik özelliklerinde heterozise yol açtığını gördük.
Akrabalı yetiştirme depresyonu belirtileri de bu özellikler için daha yüksektir. Üretim
özelliklerinde akrabalı yetiştirme örnekleri aşağıda gösterilmiştir:
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Bölüm 14.6.1: Bilinçli ve kısıtlı akrabalı yetiştirme
Akrabalı yetiştirme bir popülasyonda iki farklı şekilde gerçekleşebilir: 1) Yetiştiriciler,
popülasyonda ortalamadan daha fazla akraba olan bir baba ve anayı kasıtlı olarak birleştirirler.
Buna bilinçli akrabalı yetiştirme denir. 2) Populasyondaki tüm hayvanların birbiriyle akraba
olması nedeniyle, yetiştiriciler akraba baba ve anaları çiftleştirmek zorundadır. Buna kısıtlı
akrabalı yetiştirme denir ve popülasyonları izlerken tartışacağımız ana akrabalı yetiştirme tipi
olacaktır. Kısıtlı akrabalı yetiştirme, birçok ırkta olduğu gibi sınırlı sayıda kapalı ıslah
popülasyonundan kaynaklanır.
Pedigrideki her nesilde, ataların sayısı katlanarak artar. Örneğin. 10. nesilde bir hayvanın 2n =
1024 atası vardır. 10. neslin yaşadığı dönemde çoğu ırkta, ıslah için 1024'ten az hayvan
kullanıldı. Böylece, soy kütüğünde daha ileri düzeyde, aynı hayvanlar babanın ve ananın
soykütüğünde ortaya çıkar: bunlar akrabadır ve bu nedenle yavruları kendi içinde birleşir. Bu,
pedigri ne kadar derin olursa, baba ve ana arasındaki akrabalığın o kadar iyi kurulabileceğini
vurgular. Kısıtlı akrabalı yetiştirme gerçekten de köpek yetiştiriciliğinde bir sorun
olduğundan, sunacağımız örneklerin çoğu köpek ırklarından kaynaklanacaktır.
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Bölüm 14.6.1.1: Akrabalı olmayan birleştirme, akrabalı birleştirmeyi azaltmak için çok etkilidir

Akrabalı yetiştirme, akraba olan, bir baba ve bir ana, birleştirildiğinde gerçekleşir. Sonra
onların yavruları doğuştan akrabalı yetiştirilmiştir. Baba akrabalı yetiştirilmiş ve ana akrabalı
yetiştirilmiş, bunlar ortak bir ataya sahip değiller, akraba değiller, dolayısıyla yavruları
akrabalı yetiştirilmiş değil. Başka bir deyişle, akrabalı yetiştirme kalıtsal değildir. Başka bir
ırktan bir erkek, söz konusu ırktaki dişilerden hiçbiriyle ortak ataya sahip olmayan bir
popülasyonda kullanıldığında. Bu ırk yüksek bir akrabalı yetiştirme katsayısına sahip
olduğunda bile, yabancı babanın tüm yavruları akrabalı o akrabalı yetiştirme katsayısına
sahiptir. Bir akrabalı olmayan birleştirme, akrabalı yetiştirmeyi azaltmak ve akrabalı
yetiştirme sorunlarını azaltmak için çok etkilidir. Akrabalı olmayan birleştirme, baba ve
ananın akraba olmadığı tek bir hayvanın pedigrisi ile gösterilebilir.
Aşağıdaki Naen nin pedigrisinde , baba Ferdinand doğuştan akrabalı yetiştirilmiştir:
ebeveynleri Tsjalling ve Crisje, ortak atalar olarak Ritske P ve Bouke P'yi paylaşır. Truus
anası doğuştan akrabalı yetiştirilmiştir: ebeveynleri Kerst ve Klasine, Ynte'yi ortak ata olarak
paylaşır. Ancak, bu pedigride 5 kuşağa dayanarak, Ferdinand ve Truus'un oğlu Naen, akraba
değildir çünkü Ferdinand ve Truus akraba değildir: ortak bir atayı paylaşmazlar. Pratik
yetiştiriciler, bir ırk içinde böyle bir birleştirmeyi genellikle "akrabalı olmayan birleştirme"
olarak adlandırılır.
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Bölüm 14.6.2: Popülasyon büyüklüğü
İzlenecek popülasyon, çiftleştirilebilecek tüm hayvanlardan oluşur: Islah popülasyonun
maksimum boyutu. Bir ırkın tarihinde geriye doğru bakıldığında, popülasyon büyüklüğü
değişiklik gösterir.
Bu nedenle izlenecek ilk parametre popülasyon büyüklüğüdür. Büyük bir popülasyon,
rastgele sürüklenme ve kısıtlı akrabalı yetiştirme için daha az şans avantajına sahiptir. İyi
yönetilen ticari ıslah popülasyonlarında popülasyon büyüklüğü, ıslah programları başlamadan
önce belirlenir ve sonraki nesiller boyunca korunur. Ancak daha az kontrollü ırklarda, örn.
atlarda veya köpeklerde, popülasyon büyüklüğünün nasıl geliştiği birkaç faktöre bağlıdır.
Köpeklerde ırkın popülaritesi değişebilir; atlarda taylar için düşük fiyatlar, daha az
birleştirmeye ve uzun vadede popülasyon büyüklüğünde bir azalmaya yol açabilir.
Yılda doğan yavru sayısı, popülasyon büyüklüğünü izlemek için ikinci parametredir. Yıllar
geçtikçe, bir ırkın istikrarını sunar: bir artış (olumlu) veya bir azalma (olumsuz) var mı?
Ancak hayvan ıslahında, doğan tüm hayvanların bir sonraki nesli yetiştirmek için
kullanılmayacağını biliyoruz. Birleştirmek için seçilmezler veya hayvan sahibi hayvanını
çiftleştirmek istemez. İkincisi genellikle ticari amaçlar için tutulmayan türlerde görülür:
köpekler ve atlar.

Bölüm 14.6.3: İdeal popülasyon
İdeal popülasyonda akrabalı yetiştirme çok düşük düzeydedir, olumsuz etkileri olan
mutasyonlar ortaya çıkmaz ve düşük frekanslı allellerin rastgele kaybı olmaz. Bu nedenle
ideal popülasyon büyüktür ve ıslah için çoğu erkek ve dişi kullanılır. Bu, zoraki akraba
hayvanların birleştirmesini azaltır, nadir allel taşıyıcıları gerçekten neslini üretir ve olumsuz
etkileri olan mutasyon taşıyıcıları, nesil üretmek için kullanılmaz.
İdeal popülasyon büyüktür: bilimsel literatür, 100'den fazla hayvanın gelecek nesil için
ebeveyn olarak kullanılmasını savunmaktadır. Bu, olumsuz etkileri olan mutasyonları
ayıklamak için doğal seçimi kolaylaştırır, nadir allellerin rastgele kaybını önler ve
popülasyonda büyük bir genetik varyasyonu korur.
Popülasyonun büyüklüğüne ek olarak, popülasyonun yapısı da ideal popülasyona katkıda
bulunur. Yapı, diğerlerinin yanı sıra, ebeveynlerin yavru sayısına katkısına bağlıdır. Bu katkı
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orantılı olduğunda (eşit olarak yayıldığında), ortalama genetik akrabalık gereğinden fazla
artmaz. Yavruların ebeveyni olarak birkaç baba baskın olduğunda, sonraki nesillerde
hayvanlar arasındaki akrabalık belirgin bir şekilde artar ve sonuç olarak akrabalı yetiştirme
derecesi bariz bir şekilde artacaktır. Ayrıca “Birleştirme” bölümündeki genetik katkıların
açıklamasına bakın.
Babaların ve anaların sayısı ve yavrularının sayısındaki çeşitlilik, yavrularının sonraki
neslinin genetik bileşimini belirler. Yavrularının sayısındaki çeşitlilik büyük önem
taşımaktadır. İyi kontrollü ıslah programlarında bu varyans mümkün olduğu kadar küçük
tutulmaya çalışılır: eşit sayıda yavru seçilmiş birey elde edilmeye çalışılır. Ancak birçok türde
analar birden fazla yavru doğurur ve daha sonra çoğuzluk boyutunda farklılıklar her zaman
mevcuttur. Daha az kontrollü ıslah programlarında, genellikle baba başına yavru sayısında
çok fazla varyasyon bulunur. Bundan boğaların popülaritesi sorumludur: gösteri şampiyonları
yaygın olarak ve sıklıkla sınırsız bir şekilde damızlık olarak kullanılmaktadır. Akrabalı
yetiştirme oranını düşürmeyi hedeflediğinizde, bir sonraki nesile farklı ölçüde katkıda
bulunan hayvanların sayısı, bir popülasyonun yönetiminde çok önemlidir.

Bölüm 14.6.4: Akrabalı yetiştirme oranının izlenmesi
Akrabalı yetiştirme, resesif genetik kusurların ortaya çıkması ve akrabalı yetiştirme
depresyonu ile ilgili sorunları önlemek için akrabalı yetiştirme oranı (F) nesil başına % 0,5'ten
az olmalıdır. Uluslararası olarak kabul edilebilir maksimum değerin % 0,5'lik akrabalı
yetiştirme olduğu kabul edilmektedir. Nesil başına tahmin edilen akrabalı yetiştirme derecesi
ne kadar yüksek olursa, aşağıda gösterildiği gibi akrabalı yetiştirme sorunları için şans o kadar
yüksek olur:
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Akrabalı yetiştirme oranı (F), sonraki iki yıl arasındaki akrabalı yetiştirme katsayılarındaki
farkı hesaplamak için sonraki yıllarda doğan tüm hayvanların akrabalı yetiştirme katsayısı ile
yılda basitçe hesaplanabilir.
Akrabalı yetiştirme oranı (F) ilk olarak bir yılda doğan tüm hayvanların akrabalı yetiştirme
katsayısı belirlenerek hesaplanabilir. İkinci olarak, ebeveyn popülasyonunu yenilemek için
geçen süre olan generasyon aralığı hesaplanmalıdır.

Tanım
Erkek ve dişi ebeveynler için generasyon aralığı, ebeveynin yerine geçtiği zamanki
ortalama yaşıdır. Popülasyon için generasyon aralığı, bu iki değerin ortalamasıdır, çünkü
erkekler ve dişiler, popülasyonun yenilenmesinde genlerin yarısına katkıda bulunur.

Akrabalı yetiştirme derecesi 1. generasyon ve sonraki 2. generasyon üzerinden ortalaması
alınır. Fark, ortalama generasyon aralığına bölünür:
F = (F2 –F1 ) / GI,
burada F2 ve F1 ortalama akrabalı yetiştirme katsayılarıdır ve GI generasyon aralığıdır.
Kısa bir generasyon aralığı, sadece genetik gelişmeyi değil, aynı zamanda yıllık akrabalı
yetiştirme oranını da hızlandırır. Genetik iyileştirmenin en yüksek önceliğe sahip olmadığı
küçük popülasyonlarda, uzun bir generasyon aralığı önerilir. O zaman, örneğin, birleştirme
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sonuçlanmayan birleştirmeleri gerçekleştirmek için daha fazla zaman mevcuttur.
Akrabalı yetiştirme oranının güvenilir bir şekilde hesaplanması için pedigrinin 5 generasyon
ata üzerinde tamamlanmış olması önemlidir. Eksiklik, akrabalı yetiştirme katsayılarının ve
akrabalı yetiştirme oranlarının eksik tahmin edilmesine yol açar.

Bölüm 14.6.5: Eklemeli genetik akrabalık ile akrabalı yetiştirme arasındaki ilişki
Akrabalı yetiştirme derecesinde olduğu gibi, eklemeli genetik akrabalıktaki oran da
hesaplanabilir. Popülasyon düzeyinde akrabalı yetiştirme dereceleri de ebeveynlerin toplamsal
akrabalıklarının yarısına eşittir. Bir popülasyonda rastgele birleşme gerçekleştiğinde, ortalama
eklemeli akrabalık, ortalama akrabalı yetiştirme derecesinin iki katıdır. Ancak gönüllü
akrabalı yetiştirme uygulandığında, ortalama akrabalı yetiştirme derecesi, ortalama eklemeli
genetik akrabalığın yarısından daha yüksektir.
Popülasyonda akrabalı yetiştirmeden kaçınıldığında, ortalama akrabalı yetiştirme derecesi,
ortalama eklemeli genetik akrabalıktan daha düşüktür. Sonraki, genellikle akrabalı yetiştirme
söz konusu olduğunda bir popülasyonda bir sorun olarak görülür. Yetiştiricilerin mantıksal
çözümü daha az akraba ebeveynleri çiftleştirmektir. Akrabalı yetiştirme derecesi azalır, ancak
popülasyonda ortalama eklemeli akrabalık değişmez ve hatta artabilir. Ve birkaç kuşaktan
sonra, daha az akraba olan ebeveynlerle birleştirme olasılığı artık ortadan kalkıyor. En iyi
birleştirme stratejisi bu bölümde daha sonra açıklanacaktır. Bu fenomen aşağıda bir köpek
ırkında gösterilmektedir:
Şekil-1: Bir köpek ırkında akrabalı yetiştirme ve akrabalık, burada 2005'ten itibaren daha az
akraba bireylerin birleştirmesiyle ortalama akrabalı yetiştirme katsayısı azalır, ancak birkaç
babanın popülaritesi nedeniyle ortalama akrabalık hâlâ artar.

312

Bölüm 14.7: Akrabalı yetiştirmenin önlenmesi
Uzun vadede, popülasyondaki ortalama akrabalık, kısıtlı akrabalı yetiştirmeyi belirler. Bu
nedenle (zoraki) akrabalı yetiştirmenin önlenmesi, büyük ölçüde popülasyondaki hayvanlar
arasındaki akrabalıkları yönetme yöntemlerine bağlıdır. Rastgele etkiler (örneğin seçilen bir
hayvan hiç yavru üretmez) birleştirme programının amaçlarını bozabilirse de, ticari ıslah
popülasyonlarında bunu yönetmek için çok çaba sarf edilir. Daha az kontrollü ıslah
programlarında, akrabalığı kontrol etmek için yönetim programlarını gerçekleştirmek çok
zordur. O zaman akrabalı birleştirme sonuçlarının içeriğini yetiştiricilerle paylaşmak bireysel
yetiştiricileri çiftleştirmeyi uygulamaya teşvik etmek böylece hepsinin birlikte ortalama
akrabalık üzerinde etkisinin olduğunu sağlamak akıllıca olacaktır. Bir birleştirme tavsiyesi
(popülasyondaki akraba artışını en aza indirmek için bir bireysel ana hangi babalarla
çiftleştirilebilir) çok yardımcı olabilir.
Hangi önlemler bir popülasyonda ortalama akrabalık artışını durdurmaya yardımcı olacak ve
dolayısıyla akrabalı yetiştirme oranı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak? Üç önlem etkili
olabilir:
1. Etkili nüfusun boyutunun genişlemesi
2. Ebeveyn başına yavru sayısındaki kısıtlamalar
3. Akrabalıkları kontrol etmek ve yönetmek için birleştirme şemaları
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Bölüm 14.7.1: Popülasyon büyüklüğünün artması
Birincisi büyüme tedbiri, babalar ve analardaki seçim yoğunluğunu azaltmaktır: gelecek nesil
için ebeveyn olarak daha fazla anne ve baba seçilir. Pedigrideki toplam varyasyonun varlığını
garanti eden tüm popülasyondan babaların ve anaların dahil edilmesini kolaylaştırır. Yüksek
bir seçim yoğunluğu ters yönde çalışır: pedigrideki toplam varyasyonu temsil etmeyen sınırlı
sayıda ebeveyne kolayca yol açabilir. Özellikle, daha az kontrollü ıslah programlarında (atlar
ve köpekler) sıklıkla olduğu gibi, sınırlı sayıda seçilmiş baba, popülasyonda gelecekteki
akrabalığı artırır ve bu tür babaların yavruları arasında akrabalı birleşme ile sonuçlanan
gelecekte (kısıtlı) birleşmelere yol açar. Bu nedenle, daha fazla baba ve ananın kullanılması,
ortalama eklemeli genetik akrabalık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, ancak bunun daha az
genetik gelişme sağladığı anlaşılmalıdır.
İkincisi büyüme tedbiri, diğer ülkelerde yaşayan aynı ırktan bir yerli popülasyona hayvan ithal
etmektir. Aynı ırktan yabancı popülasyonlarda, yerli hayvanların pedigrisinde ya hiç veya
daha az bulunan ataları içeren bir pedigrisi olan hayvanlar bulabilirsiniz. Üreme tekniklerinin
gelişmesi sayesinde yabancı hayvanların meni veya embriyolarının ithal edilmesi ve yerli
popülasyonda yavru üretilmesi mümkündür. Bu yabancı pedigriler sayesinde yerli
popülasyondaki ortalama aditif genetik akrabalık azalmaktadır. Bu yöntem bazen köpeklerde
ve atlarda kullanılabilir, ancak derin soykütüğü mevcut olduğunda, genellikle aynı erken
atalar ortaya çıkar. Irklar, sınırlı sayıda atadan oluşur ve yavruları ülkelere yayılmıştır.
Üçüncüsü büyüme, sınırlı sayıda seçilmiş ebeveyn ile başka bir ırktan seçilmiş ebeveynleri
melezlemektir. Çoğu durumda, başka bir ırkın sınırlı sayıda seçilmiş babalarından sperma
satın almak ve bu meni ile kendi ırkınızın seçilmiş sayıda anasını döllemek güzel bir
davranıştır. “Yabancı” ırkın seçimi çok önemlidir: konformasyon ve boyut, adaptif özellikler
ve ıslah hedef özellikleri arasındaki fark büyük olduğunda, birçok gen alacaktır.
A×B
F1 (AB) × A
F2 × A vb.
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A ırkının orijinal saf ırk olduğu ve B ırkının seçilen "yabancı" ırk olduğu durumlarda. B
ırkından hayvanlar sadece F1'yi üretmek için kullanılır. F1 ve F2'de hayvanlar, orijinal saf ırk
A'da söz konusu olan ıslah hedefi özellikleri için mümkün olduğunca seçilir. Islah
organizasyonunun F1 ve F2 hayvanlarının kullanımı üzerinde tam kontrol sahibi olması
akıllıca olabilir. Bu hayvanların özelliği, A ırkının ıslah hedefinin çok dışında göründüğünde,
A ırkında genlerinin introgresyonunu sona erdirmek her zaman mümkün olmalıdır. Bu
melezleme yöntemi, yalnızca popülasyondaki akrabalı yetiştirme derecesi, genetik kusurların
popülasyonun "erimesi" için gerçek bir tehdit oluşturacak kadar yüksek olduğu durumlarda
önerilir. Birkaç köpek ırkında introgresyon düşünülür ve geçmişte Hollanda Gelderlander at
ırkında introgresyon birkaç kez yer almıştır.
Bu üç önlemin tümü neden etkin nüfus büyüklüğünü artırıyor? Üçü de, seçilen hayvanların
pedigrisindeki atalarda daha fazla farklılığa ve dolayısıyla soylarında daha az kısıtlı akrabalı
yetiştirmeyi sağlar. Başka bir ırktan hayvanların introgresyonu bu konuda oldukça etkilidir.
Daha sonra, babalar ve analar, soylarında ortak ataları olmadan birleştirilir, bu da ortalama
akrabalıkta bariz bir düşüşe ve F1 hayvanlarında akrabalı yetiştirme katsayısının sıfır olmasına
neden olur.

Bölüm 14.7.2: Ebeveynlerin kullanımındaki kısıtlamalar
İyi kurulmuş ve kontrollü ıslah planlarında aynı yoğunlukta seçilen ana ve babaların
kullanılması hedeflenmektedir. Bir sonraki nesilde eşit sayıda yavru alırlar. Bu şekilde
popülasyondaki genetik çeşitlilik korunur. Ebeveynlerin pedigrisindeki tüm atalar, gelecek
nesildeki hayvanların pedigrisinde geri döner. Bu tür ıslah planları optimal ve
sürdürülebilirdir: gelecek nesillerde seleksiyon için tüm fırsatlar hâlâ mevcuttur. Daha az
kontrollü popülasyonlarda, geçmişte yoğun olarak kullanılan birçok baba örneğine (süt sığırı,
at ve köpek ırklarında) sahibiz. Birkaç damızlık hayvanın bu şekilde aşırı kullanımı,
popülasyondaki ortalama akrabalığa belirgin bir artan etkisine sahip olup, gelecek nesillerde
akrabalı yetiştirme sorunlarına neden olur. Popülasyonlarda, genetik darboğazlar oluştururlar.
Popüler boğaların aşırı kullanımı, genellikle diğer boğaların sınırlı kullanımına ve hatta
kullanım için seçilen boğaların ihmal edilmesine yol açar. Bu, genetik darboğazların
oluşumuna katkıda bulunur.
Birkaç seçilmiş hayvanın aşırı kullanımından kaçınmak için ilk tepki, kullanımlarını
kısıtlamaktır: bir örnek, bir baba tarafından gerçekleştirilebilecek maksimum birleştirme
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sayısıdır. Daha az kontrollü yetiştirme programlarında bu genellikle bireysel yetiştiricilerin ve
baba sahiplerinin takıntısına yol açar. Genel bir kural olarak, bir baba gelecek nesildeki
toplam yavru sayısının %5'inden fazlasını üretmemelidir.
Aşırı kullanıma olumlu bir tepki, seçilen tüm boğaların eşit sayıda birleştirme aldığı bir plan
yapmak ve yaymaktır. Bunlar kontrol edilen ıslah programlarının optimal ve sürdürülebilir
planlarına yaklaşırlar.

Bölüm 14.7.3: Akrabalığı kontrol etmek ve yönetmek için birleşme şemaları
Kontrollü ıslah programlarında, birçok nesil boyunca kullanılacak olan birleştirme
programları mevcuttur. İki prensip ile karakterize edilirler: 1) her baba ve her ana, en az bir
birey (erkek veya dişi) gelecek nesilde ebeveyn olarak seçileceği yavruları teslim edecek ve 2)
dairesel birleştirme uygulanacaktır, bu uygulandığında 25 baba demektir. 25 baba
kullanıldığında, yavrularının karşılıklı birleştirmesi ve bu babada akrabalı birleştirmenin
başlaması için 25 nesil geçmesi gerekir. Bu tür sistemler, safkan seleksiyon hatlarının
korunması ve geliştirilmesi için ticari domuz ve kümes hayvanı yetiştiriciliğinde
uygulanmaktadır.
Daha az kontrollü ıslah programlarında, örn. fundalık koyunlarda, katılan sürüler arasında
dairesel birleştirme uygulanır: koç çemberleri. Bu fundalık koyun sürülerinde çok sayıda dişi,
birkaç koçla birlikte tutulur. Bu, bireysel funda koyunlarından babanın bilinmediği anlamına
gelir. Aşağıda dairenin resmini bulabilirsiniz:

Şekil-2: Bir koç çemberi örneği. Her renkli nokta bir sürüdür. Kırmızı sürü her zaman (yıllık)
koyu sarı sürüden genç koçlar alır ve her yıl genç koçları gri sürüye verir, vb.
Şekil-2'deki bu örnekte, daireye 6 farklı sürü katılmaktadır. Bu, kırmızı sürüdeki genlerin
1/6'sına sahip bir koçun Kırmızı sürüdeki koyu sarı sürüde doğan koçlar aracılığıyla tekrar
kullanılması ve ilk kez akrabalı yetiştirmenin gerçekleşmesi için 6 nesil geçmesi gerektiği
anlamına gelir. Daha fazla sürü katıldığında, akrabalı yetiştirmenin başlaması için daha fazla
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nesil gerekir ve akrabalı yetiştirme seviyesi düşer. Akrabalı yetiştirmeyi düşük seviyede
tutmak ve düşük akrabalı yetiştirme oranı oluşturmak için çok etkili bir şemadır. Bir planın
uygulanması düşünüldüğünde, sürüler arasındaki genetik farklılıklar ve koç değişiminin sabit
sırası kapsamlı bir şekilde incelenmeli ve tartışılmalıdır. Bir yetiştirici, her zaman aynı
sürüden koç aldığını kabul etmelidir.
Süt sığırı ıslah programının çekirdeğinde seçim ve birleştirme için optimal katkı yöntemi
geliştirilmiştir. Ana ve babaların çekirdek ortalaması ile akrabalık durumu baba ve anaların
damızlık değerinden daha ağır basar. Programlar, her birey için gerçekleştirilmesi gereken
eşleşme sayısını verir. Birleştirme ortakları, her bir çiftin hayvanları arasında düşük bir
akrabalık kurmayı amaçlayan karşılıklı akrabalıklarına göre eşleştirilir. Çekirdeğin dışında,
babalar ve analar, bir baba tavsiye programında birleştirilir. Bu program telafi edici
birleştirmeleri amaçlar: ananın damızlık değerindeki zayıf özellikler, damızlık değerindeki
güçlü özelliklerle telafi edilir.
Bireysel birleştirmeler için pratik bir yönerge, üç kuşakta ortak ataları paylaşan babalar ve
anaların birleştirilmemesidir. Bu, babalar ve analar arasındaki aditif akrabalığın her zaman
%12,5'ten düşük olduğu ve yavruların akrabalı yetiştirme katsayısının % 6,25'ten düşük
olacağı anlamına gelir.
Not: birleştirme programlarında bir gen bankasının değeri
Küçük popülasyonlar için gen bankaları, ilk kullanımda (yanlışlıkla) sonraki ıslah için
kullanılabilecek yavrularla sonuçlanmadığında, babaları tekrar kullanma fırsatı sunar.
Örneğin. İsveç'te suni tohumlamanın başlamasından bu yana, suni tohumlama'ya giren her
boğadan bir miktar sperm gen bankasında depolanır. Orada, AI-stud'lar, amaca uygun hale
geldiğinde bir babaya geri dönme fırsatına sahiptir.

Bölüm 14.8: Genetik çeşitlilikle ilgili temel konular
1. Genetik çeşitlilik, türler, türler içindeki ırklar ve ırklar içindeki bireyler arasında,
DNA'larındaki farklılıkların bir sonucu olarak ifade edilen farklılıklar dizisidir.
2. Çiftlik hayvanlarında, performans açısından ırklar arasındaki farklılık, bir ıslah
programının veya çiftlik faaliyetlerinin başlangıcında önemlidir. Üretim koşulları göz
önüne alındığında en iyi ırk hangisi olacak ve hangi ırk bizim belirlediğimiz ıslah
hedefimize en uygun? Dünya çapında sınırlı sayıda ırk üzerinde yoğunlaşma, artan
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sayıda ırkın kârsız olarak görülmesine ve sonuç olarak neslinin tükenme riskine yol
açarak ırklar arasındaki varyasyonu azaltmaktadır.
3- Irklar arasındaki farklılık, rastgele sürüklenme, göç, seçim ve mutasyonun sonucudur.
Yerli ırklarından melezleme ve müteakip seçime dayalı olarak standartlaştırılmış ırklar
standartlaştırılmış ırklardan seleksiyon hatları oluşturulmuştur.
4- Bir ırkın in vivo korunması için, az sayıda hayvanı hesaba katan ve yetiştiriciler
tarafından sıkı bir şekilde takip edilen ve sık sık değerlendirilen iyi tasarlanmış bir ıslah
programı gerekir. In vivo korumanın temel amacı, ırkların kırsal alanda 1) doğa
yönetimi, 2) katma değeri yüksek bölgesel ürünlerin üretimi ve 3) kültürel tarihi
faaliyetlerin sürdürülmesi için kullanımını kolaylaştırmaktır.
5. In vivo ve in vitro koruma birbirinin tamamlayıcıdır: ikisini birden yaptığınızda, nadir
ırkları koruyarak ıslah programlarının esnekliğini garanti eder ve bunları mevcut
faaliyetler için kullanma olanağına sahip olursunuz. Gen bankaları, küçük nadir ırkların
desteklenmesinde önemli bir role sahip olabilir ve bu popülasyonların tekrar yaşayabilir
hale gelmesine yardımcı olabilir.
6. Bir ırktaki genetik çeşitlilik hakkında güvenilir bilginin ana kaynağı, pedigridir, yani
nesiller boyunca biriken her birey için baba ve ananın kaydıdır. Hayvanlar arasındaki
akrabalıkların doğru olarak tanımlanabilmesi için bu akrabalıklardan sorumlu olan ana
ve babalar hakkında en azından yeterli derinlikte kaydedilmiş pedigrilere ihtiyaç vardır.
Pedigri ne kadar derinse, gerçek akrabalık o kadar iyi hesaplanabilir.
7. Bilgilendirici DNA markerleri bu nedenle genetik çeşitliliğin ölçülmesine iki şekilde
yardımcı olabilir. İlk yol, bazı türlerde doğrudan pedigriyi gözlemlemenin imkansız
veya çok maliyetli olabileceği sorununun üstesinden gelmektir. Tüm yavrular ve olası
tüm ebeveynler üzerinde az sayıda polimorf markerleri genotiplendirerek, neredeyse
tüm yavruların babalarını ve analarını belirlemek mümkündür. İkincisi, kardeşler veya
diğer akrabalar tarafından paylaşılan gerçek DNA oranını, pedigri tarafından sağlanan
akrabalar arasında DNA paylaşımı beklentisini kullanmaktan daha kesin bir şekilde
tahmin etmek için genomun tüm kromozomları boyunca kapsamlı genotiplemeyi içerir.
8. Islah popülasyonları, popülasyon büyüklüğü, akrabalı yetiştirme derecesi ve nesil aralığı
için izlenmelidir.
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9. Akrabalı yetiştirme derecesi, etkili popülasyonun boyutunun genişletilmesi, ebeveyn
başına yavru sayısındaki kısıtlamalar ve akrabalıkları kontrol etmek ve yönetmek için
birleştirme şemaları ile azaltılabilir. Bir akrabalık dışı birleştirme bu açıdan çok
etkilidir.
10-Küçük popülasyonlar için gen bankaları, başlangıçta kullanım (yanlışlıkla) sonraki
üreme için kullanılabilecek yavrularla sonuçlanmadığında, babaları tekrar kullanma
fırsatı sunar.
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