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Bu çalıĢmada 10 gün boyunca kolostrum ile beslemenin buzağı büyütmenin büyüme
performansı ve yem maliyeti üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. 2007 yılı Kasım ayından
2008 Mart ayına kadar Ç.Ü. Ziraat Fakültesi AraĢtırma Uygulama Çiftliğinde doğan
diĢi buzağılar denemeye alınmıĢtır. Buzağılar doğumu izleyen ilk 3 gün analarıyla
barındırılmıĢtır ve daha sonra süt içerme bir programla günde iki öğünde
yemlenmiĢtir. Buzağılar kapalı buzağılıkta bireysel bölmelerde barındırılmıĢ ve sıvı
yemler kova içinde verilmiĢtir. Buzağılara ikinci haftadan itibaren serbest buzağı
baĢlangıç yemi verilmiĢtir. Buzağılar sıvı yemi tükettikten sonra kovaları gün
boyunca su ile dolu tutulmuĢ ve serbest olarak temiz su almaları sağlanmıĢtır.
ĠĢletmelerde buzağıların sütten kesim yaĢı ortalaması 70 gün, bu süre içerisinde
tüketilen günlük kesif yem miktarı ise 355 gr, 327 gr, 332 gr ve 325 gr bulunmuĢtur.
Ayrıca Immunoglobilin düzeyleri gruplar arasında 3. Günde IgM, 5,78 ml/dl, 4,92
ml/dl, 5,21 ml/dl ve 5,97 ml/dl, ve sütten kesimdeki 5,21 ml/dl, 6,20 ml/dl, 5,89
ml/dl ve 7,38, IgA 3. Günde 11,42 ml/dl, 11,45 ml/dl, 11,83 ml/dl, 11,51 ml/dl,
sütten kesimde ise 10,74 ml/dl, 10,06 ml/dl, 10,97 ml/dl, 11,85 ml/dl IgG 3.günde
141,69 ml/dl, 134,61 ml/dl, 144,04 ml/dl, 150,09 ml/dl, sütten kesimde ise 129,83
ml/dl, 124,67 ml/dl, 132,55 ml/dl, 135,90 ml/dl, bulunmuĢtur. Ele alınan bu
özellikler bakımından süt ikame yemi ve süt alan buzağılar arasında istatistiksel
olarak önemli bir farklılık saptanmamıĢtır. Ayrıca deneme süresince yapılan
gözlemlerde kolostrum alan gruptaki buzağılardan sadece ikisinde ishal vakasına
rastlanırken, süt alan grupta 4 ishal vakasına rastlanmıĢtır. Yapılan bu çalıĢma
kolsotrumun süte göre daha ekonomik ve sağılıklı olduğu söylenebilinir.
Anahtar kelimeler: Buzağı, kolostrum, içirme dönemi, geliĢim özellikleri
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The present study was carried out to investigate the effect of long term
colostrums feeding during 10 days on calf health and performance of Holstein calves.
Female and male calves born from November 2007 to March 2008 in Agricultural
Faculty Farm, University of Çukurova, Adana, Turkey were used in the experiment.
All calves were kept together with their mothers for the first 3 days after calving and
then were housed in individual calf hutches. Calves were also received a commercial
calf grower from second week of the trial to the weaning. Fresh water were supplied
to the calves ad libitum in pail after consuming their liquid feeds. The results
showed that the daily average weaning age was 70 days and the amount of the
concantre feed consumed during this period were 355 gr, 327 gr, 332 gr and 325 gr.
Amount of serum immunoglobilins were found between experiment groups in first 3
days IgM, 5,78 ml/dl, 4,92 ml/dl, 5,21 ml/dl and 5,97 ml/dl, weaning age 5,21
ml/dl, 6,20 ml/dl, 5,89 ml/dl and 7,38, IgA first 3 days 11,42 ml/dl, 11,45 ml/dl,
11,83 ml/dl, 11,51 ml/dl, weaning age 10,74 ml/dl, 10,06 ml/dl, 10,97 ml/dl, 11,85
ml/dl IgG first 3 days 141,69 ml/dl, 134,61 ml/dl, 144,04 ml/dl, 150,09 ml/dl,
weaning age 129,83 ml/dl, 124,67 ml/dl, 132,55 ml/dl, 135,90 ml/dl. The results
obtained in the experiment showed that there were no differences in daily gain,
roughage, concentrate or total solid feed intake, feed conversion and weaning weight
(P>0.05). Two calves from colostrums group and 4 calves from whole milk group
were suffered from scour. In addition, calves fed with colostrums was more healthy
than the calves fed with whole milk.
Key words: Calves, Colostrum, Term of feeding, Calf performance
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1. GĠRĠġ

Bir ineğin ortalama kolostrum üretimi 43,5 kg olup bir buzağı ise 3 günde
ortalama 11 kg kolostrum tüketebilmektedir. Kalan 32,5 kg kolostrumun buzağı
büyütmede kullanılması iĢletme için önemli ekonomik katkı sağlayacaktır. Ancak
üretilen kolostrum miktarı ve özelliği de pek çok faktöre göre değiĢkenlik
göstermektedir. Ġneğin yaĢı, ırkı, gebelik öncesi beslenme düzeyi, kuruda kalma
süresinin uzunluğu, zor doğum, cüsse ve davranıĢsal etmenler gibi pek çok faktör
(EK. 1), kolostrumun kalitesi üzerine etkilidir (Arthington, 1999; Earley ve Fallon,
1999; Morin ve ark., 2001; Quigley ve ark. 1998).
Huber (1974) raporunda ilk doğum yapan inekler ortalama 32,7 kg, bir kaç
kez doğum yapmıĢ ineklerin ise 41,7 kg kolostrum ürettiğini söylemiĢtir. Yu ve ark
(1976) HolĢtayn düvelerin 24 kg, holĢtayn ineklerin ise 54 kg kolostrum ürettiğini
rapor etmiĢtir. Ġlk 4 günlük sağım sonunda ortalama olarak 39 ila 52 kg arasında
kolostrum üretildiği araĢtırmacılar tarafından rapor edilmiĢtir. Bu miktar iĢletme için
önemli bir yekun olup uygun depolama teknikleri kullanılarak diğer buzağıların
beslemesinde kullanılabilmektedir. Buzağılar genellikle kolostrumla günlük 1,8 ile
3,2 kg kolostrumla beslenir ve 4. günde kolostrumdan kesilmektedir. Bir inek bir
buzağıyı 16 günlük yaĢa kadar besleyebilir. ġayet erkek buzağılar doğumundan sonra
birkaç gün içinde satılırlarsa, kolostrum diĢi buzağılar için 4 hafta beslenecek Ģekilde
yeterli olacaktır. Diğer araĢtırmalar ise diĢi buzağıların 5 haftalık yaĢa kadar
beslenebileceği yönündedir. Kaygısız ve ark (2007) yaptıkları çalıĢmada toplanan
kolostrum örneklerinden 12 si (% 20) düĢük kaliteli, 32 si (% 55) orta kaliteli ve 15’i
(% 25) iyi kalitede olduğunu tespit ettiklerini bildirmektedirler.
Bununla birlikte yapılan çalıĢmalarda buzağı immunogllobulin düzeyinde
farklar olduğu ve buzağıların %41’nin 1000 mg/dl altında yer aldığı bildirilmektedir
(Sellers, 2001).
Yapılan çalıĢmalar, fermente kolostrumun buzağı büyütmede tam yağlı süt
veya süt ikame yemi (SĠY) yerine kullanılabileceğini göstermektedir (Muller ve ark.,
1975; Yu ve ark., 1976; Otterby ve ark., 1976; Jenny ve ark., 1977a). Fakat

1

1. GĠRĠġ

Bilal HabeĢ DOĞAN

kolostrumun yüksek ortam sıcaklıklarında saklanması durumunda, istenmeyen
fermantasyon, aĢırı asitlik, buzağılarda tüketim isteksizliği veya besin maddesi
kayıplarında artıĢ gibi sorunların ortaya çıktığı bildirilmiĢtir (Muller ve Syhre, 1975;
Muller ve ark., 1976; Rindsig, 1976; Jenny ve ark., 1977b; Polzin ve ark., 1977;
Rindsig ve Bodoh, 1977; Rindsig ve ark., 1977). Özellikle ortam sıcaklığının yüksek
olduğu koĢullarda fermantasyonu kontrol altına almak amacıyla kimyasal katkı
maddeleri kullanılmıĢtır. Yüksek sıcaklıklarda saklanan kolostruma propiyonik asit,
formik asit, formaldehit veya sodyum benzoat katılması durumunda, pH belli bir
düzeyde kalmakta, koku pek fazla değiĢmemekte, besin madde kayıpları azalmakta
ve bakteriyal çoğalma gecikmektedir (Muller ve Syhre, 1975; Carlson ve Muller,
1977; Muller ve Smallcomb, 1977; Polzin ve ark., 1977; Rindsig ve ark., 1977).
Kolostrum buzağılarda aktif bağıĢıklık yanıtın geliĢmesini ertelemesine
rağmen, neonatal dönemde hastalıklardan korumada büyük öneme sahiptir (Blecha
1988; Blood ve Radostıts, 1989). Kolostrum, diğer sütlere göre daha fazla kuru
madde, yağ ve yağsız kuru madde, protein ve en önemlisi daha fazla
immunoglobulin (Ig) konsantrasyonuna sahiptir (Selk, 2003; Waterman, 1998).
Bu çalıĢmada, buzağılarda kolostrum içirme döneminin uzatılmasının
geliĢim özellikleri üzerinde durulması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla buzağılarda günlük
canlı ağırlık artıĢı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı ile sağlık gözlemleri
alınmıĢ ve kan parametreleri tespit edilerek değerlendirme yapılmıĢtır.

2

2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR

Bilal HabeĢ DOĞAN

2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR

GüneĢ ve ark (2002), süt yerine kolostrumla beslemenin etkilerini incelemek
üzere özel bir iĢletmede yetiĢtirilen 40 adet siyah alaca erkek buzağılarda iki grup
oluĢturulmuĢ 1. grup (deneme grubu) 1/3 oranında sulandırılmıĢ kolostrumla 2. grup
(kontrol grubu) süt ile beslenmiĢtir. AraĢtırmadaki deneme ve kontrol gruplarında
doğum ağırlığı araĢtırmacılar tarafından 40,9 kg ve 41,9 kg, sütten kesim (35. gün)
ağırlığı 53,8 kg ve 53,6 kg, toplam yem tüketimi 12,3 kg ve 12,6 kg günlük canlı
ağırlık (CA) artıĢı 368,7 g ve 332,2 g olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada incelenen
özellikler açısından deneme ve kontrol grupları arasındaki farklılıklar istatistik olarak
önemsiz ve iĢletmelerde üretilen kolostrumu 1/3 oranında sulandırarak sütten kesim
dönemine

kadar

buzağı

beslemede

ekonomik

olarak

kullanılabileceğini

bildirmektedirler.
Selman ve ark (1971), buzağıların doğduktan sonraki 6. ve 12. saatler de
analarının emerek ortalama 3,6 kg kolostrum veya doğum ağırlıklarının %10,4 kadar
kolostrum tüketmesine izin verildiği bir çalıĢmada, çoğu buzağı analarından kısa süre
sonra ayrılmıĢ ve kolostrumla beslenmesi sınırlandırılmıĢtır. Payne (1953) raporunda
ilk üç günlük sağım süresince buzağıların genellikle sırasıyla 6,8 ile 11,3 ve 11, 7 kg
kolostrumla beslendiğini bildirmektedir. Kaeser ve Sutton (1948), Parrish ve ark
(1953) Bu miktarlar sürüdeki her ineğin ortalama kolostrum üretiminin %14 ila %35
ni oluĢturduğunu hesaplamıĢtır. Her ineğin ortalama kolostrum üretimi 43,5 kg dır.
Her bir buzağının ilk üç gün boyunca ortalama kolostrum tüketimi 11 kg kadardır.
Kalan kolostrumun ise üç gününü doldurmuĢ buzağıların beslenmesi için uygun
olduğunu belirtmektedir. Diğer araĢtırmacılar ise bu hesaplamayı diĢi buzağıların 5
haftalık yaĢa kadar beslenmesinin uygulanabileceğini bildirmiĢlerdir (Muller ve ark.
1975; Yu ve ark. 1976).
Wing (1968) buzağıları 1:1 oranında sulandırılmıĢ kolostrum karıĢımı
(doğumdan sonraki ilk dört günde sağılan süt) ve %13 ila %20 havada kuru maddeli
kaymağı alınmıĢ süt ile 5. günden 21. güne kadar günlük 2 defa beslemiĢ, denemenin
devamında ise 60 günlük olana kadar yağı alınmıĢ süt ile beslemeye devam etmiĢtir.
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Daha fazla saman ve daha az kesif yem tüketen, yüksek kuru maddeli gruptaki
buzağıların canlı ağırlık kazancı fazla ancak sağrı yüksekliği kısa olarak saptandığı
bildirilmektedir. Ayrıca, buzağıların canlı ağırlık artıĢları, kaymağı alınmıĢ ve 1:1
oranında sulandırılmıĢ kolostruma 90 mg penisilin eklenen grupta ise daha yüksek
olduğu saptanmıĢtır.
Allen (1948) buzağıları doğumdan sonra sulandırılmamıĢ kolostrumla 3,10 ve
60 gün beslemiĢtir. 63 günlük yaĢa kadar kolostrumla beslenen buzağıların kilo artıĢı
kolostrumla beslenmeyenlere karĢı daha hızlı olmadığını bulmuĢtur.
Sutton ve Kaeser (1946) yeni doğan buzağıları analarının taze kolostrumu ile
3 gün boyunca beslemiĢtir. Buzağılar 7. güne kadar dondurulmuĢ kolostrum
verilerek, 7. günün sonunda vitamin A nın pik değerini ve kan plazmasıdaki
karotenin miktarını bulmuĢlardır. 7 gün boyunca kolostrumla beslelen buzağıların
ağırlık kazançları 4 günlük yaĢta kolostrumdan kaymaklı süte geçen buzağılardan
daha hızlı olduğunu belirtmiĢlerdir.
Gaunya ve ark (1954), 1:1 oranında su ile suluandırdırdığı kolostrum,
dondurulmuĢ kolostrum ve kaymaklı süt ile besledikleri buzağıları 5 haftalık yaĢta
sütten kestikleri buzağılarda büyüme performansı bakımından önemli farklılıklar
olmamasına rağmen, 35. gündeki canlı ağırlık artıĢı kolostrumun yüksek kuru
maddesinden dolayı olduğunu söylemiĢlerdir.
Appleman ve Owen (1973), günlük 1 defa 3,2 kg soğuk kolostrum vererek
21. günde sütten kestikleri buzağılarla, günlük 2 defa 3.2 kg süt vererek 42. günde
sütten kestikleri buzağıları karĢılaĢtırmıĢlardır. Buzağılardaki canlı ağırlık artıĢında 3
hafta boyunca farklılık olmadığını, sütle beslenenlerin 42. ve 57. gündeki canlı
ağırlık ve sağrı yüksekliğinin daha fazla olduğunu araĢtırma sonuçları ile
belirtmiĢlerdir.
Muller ve ark (1974), 3 haftalık bir denemede, günlük 3.6 kg dondurulmuĢ
kolostrumla beslenen buzağıların aynı miktarda süt ile beslenen buzağılardan %29
daha fazla canlı ağırlık kazandığını hesaplamıĢlardır. 4. hafta da sütten kesilen
buzağılarda ise süt ve peynir proteinleri ile beslenenlerin canlı ağırlık artıĢının sadece
süt ile beslenen buzağılardan daha hızlı olduğunu bildirmiĢlerdir.
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Kaiser (1976), eĢit miktarlarda süt veya kolostrumla beslenen buzağılardaki
canlı ağırlık kazancının farklı olmadığını yapmıĢ olduğu çalıĢmda görmüĢtür.
Keyes ve ark (1954) 80 gün boyunca buzağılar sadece süt ile veya ilk sağılan
kolostrum ve süt ile beslendiğinde buzağıların TDN tüketiminde farklılık olmadığını
bulmuĢlardır.
Van Horn ve ark (1976), kolostrum ve 1:1 oranında süt ile sulandırılmıĢ
kolostrum ile besledikleri buzağıları günlük bir ve iki defa beslemenin sonuçlarını
karĢılaĢtırmıĢlardır. Diğer karĢılaĢtırma ise kolostrum-süt karıĢımı ile mastitisli süt
arasında olmuĢtur. Canlı ağırlık kazancı bakımından her iki çalıĢmada da farklılık
oluĢmadığını açıklamıĢlardır.
Swanson ve Gorman (1967), 7. günden 42 güne kadar taze, dondurulmuĢ, 2:1
ve 1:2 oranında su ile sulandırılmıĢ kolosrumlarla besledikleri buzağılardaki canlı
ağırlık artıĢının süt ikame yemi ile beslenen buzağılardan daha fazla olduğunu
belirtmiĢlerdir. Aynı denemede kolostumla beslenen buzağılar 42. günde sütten
kesilmiĢ olmasına rağmen canlı ağırlık artıĢı 70. güne kadar SĠY ile beslenenlerden
daha fazla olmaya devam ettiğini gözlemlemiĢlerdir.
Daniels ve ark (1977), laktik asit bakterisi ile mayalanmıĢ kolostrumla
besledikleri buzağılarda baĢlangıç ve toplam kuru madde tüketimi doğal fermente
veya asetik asit ile muamele edilmiĢ kolostrumla beslenen buzağılardan daha az
olduğunu saptanmıĢlardır. Bununla birlikte süt ikame yemi ve mayalanmıĢ
kolostrumla beslenen buzağılarda geliĢim performansı doğal fermente veya asedik
asit ile muamele edilmiĢ kolostrumla ile beslenenlerden daha az olduğunu
bildirmiĢlerdir.
Muller ve ark (1976), Streptococcus lactis ile mumale edilmilmiĢ ve doğal
fermente olmuĢ kolostrumla beslenen buzağılar arasında geliĢim performansı
bakımından farklı olmadığını, buzağıların her iki beslemede 4. hafta ve 10. haftalık
sütten kesme süresinde süt ile beslenen buzağılardan daha az canlı ağırlık artıĢı
sağladığı açıklanmıĢtır.
Jezek ve Klinkon (2004) 36 buzağıyı doğumdan sonraki 24 hafta boyunca
gözlemlemiĢler ve buzağılara verilen kolostrumun Ig yoğunluğu kolostrumetre ile
ölçerek doğumdan sonraki bir hafta boyunca buzağıların toplam serum proteinleri
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(TPS) ve gamma enzimleri (GGT) düzeylerini tespit etmiĢlerdir. Ayrıca, buzağıların
kan

serumda

bulunan

proteinlerdeki

albümin

ve

lökosit

seviyesinin

konsantrasyonuna bakmıĢlardır. Buzağıların sağlık durumu ve göğüs çevresi
uzunluğunu düzenli olarak kaydetmiĢlerdir. Denemedeki hasta ve sağlıklı buzağıların
göğüs çevresinin farkları önemli çıkmadığını, kolostrumdaki Ig konsantrasyonu TPS
ve GGT’in üzerine etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğunu fakat albümin ve
lökosit sayısı üzerine etkisinin önemli olmadığını belirtmiĢlerdir. Doğum ve ilk
kolostrum verilmesi arasındaki süre GGT ve lökosit seviyesi üzerine istatiski açıdan
önemli olduğunu fakat TPS ve albümin üzerine istatistiki açıdan etkisi olmadığını
belirtmiĢlerdir.
ġentürk ve ark (2003) buzağılarda neonatal enfeksiyonları yüksek mortaliteye
neden oluğunu, yüksek mortalitenin oranının temel nedenini kolostrumdaki immun
globulin yetersizliği olabileceğini belirtmiĢlerdir. Yaptıkları çalıĢmada toplam 30
buzağı kullanılmıĢ ve kuru dönemin son 2 haftasına kadar 15 ineğe haftada bir kez
2,5 mg/kg dozda kas içi levamizol uygulamıĢ olan ineklerden doğan buzağılar
çalıĢma grubunu oluĢturmuĢtur. Ġzotonik NaCl solusyonu uygulanan ineklerden
doğan buzağılar da kontrol grubunu oluĢturmuĢtur. Doğumu takiben 2 saat içerisinde
buzağıların kolostrum alması araĢtırmacılar tarafından sağlanmıĢ doğumdan sonraki
3. günde serum GGT ve total protein konsantrasyonları ölçülmüĢtür. Ayrıca
glutaraldehyde koagulasyon testi yapmıĢlar ve çalıĢma grubunu oluĢturan
buzağılarda serum GGT ve total protein seviyeleri kontrol grubuna göre daha yüksek
olduğunu

saptamıĢlardır.

Glutaraldehyde

koagulasyon

testi

süresi

çalıĢma

grubundaki buzağılarda daha düĢük olduğunu ve bulguların temelinde, levamizolün
immunomodülator etkilerine bağlı olarak yeni doğan buzağıların neonatal
enfeksiyonlara karĢı direncini yükselttiği belirtmiĢlerdir.
ġahan ve Dağalp (2002), BHV 1 aĢısı uygulanmıĢ 20 gebe sığırdan doğum
öncesi 21.günden itibaren birer haftalık periyotlar ile doğum sonrası 21. güne kadar
kan, doğum sonrası 1,3,7,14 ve 21 günlerde kolostrum/süt örneklenmiĢtir. Kan ve
kolostrum/süt örnekleri BHV-1 spesifik antikorlar yönünden kontrol edilmiĢ, veriler
enfeksiyonun prevalansı ve kolostral bağıĢıklık yönünden değerlendirilmiĢtir. Ayrıca
buzağılardan 1, 7, 14 ve 21. günlerde alınan kan örnekleri, BHV-1 spesifik maternal
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bağıĢıklığın düzeyinin belirlenmesi için serolojik kontrole tabi tutmuĢlardır. Elde
edilen verilere göre, BHV-1 ile doğal enfekte olan sığırların kolostrumda kan
örneklerine oranla yaklaĢık 3 kat fazla antikor bulunduğu ve kolostrum alımına bağlı
olarak yeni doğan buzağıların postnatal yaĢamın ilk gününden itibaren eriĢkin
sığırlara benzer düzeyde pasif bağıĢıklığa sahip olabildiklerini saptamıĢlardır.
Franklin ve ark (2005), restgele seçilen 50 tane inek ( 30 tane holstein ve 20
tane Jersey) kuru dönemlerinin son 3 haftasında eklenen mangan olgisaggaritlerin
inek bağıĢıklık iĢlevi üzerine ve yavrularına pasif bağıĢıklığı geçirebilme üzerine
ektileri incelemiĢlerdir. Ġnekler doğumdan 4 ve 2 hafta önce rotavirusa karĢı
aĢılanmıĢlardır. Ġneklerden elde edilen kan örnekleri, doğumdan önce ve doğuma
kadar haftalık olarak alınmıĢ, buzağılardan ise doğumdan hemen sonra ve 24 saat
sonra kan örnekleri araĢtırıcılar tarafından alınmıĢtır. Alınan kan örneklerindeki
serum protein konsantrasyonu, paketlenmiĢ hücre sayısı, beyaz kan hücre sayısı,
beyaz kan hücrelerinin tipleri ve ratovirusu yok eden serumun titre miktarını
belirlemek için analiz yapmıĢlardır. Ayrıca buzağılara verilen kolostrum miktarı ve
kalitesi ölçülmüĢtür. Kolostrumdaki immunoglobulin tiplerinin konsantrasyonu
belirlenmiĢtir. Spesifik bağıĢıklık MOS ile desteklenen ineklerdeki buzağılarda
kontrol grubundaki ineklerin buzağılarına göre değiĢim göstermiĢtir. Kolostrumdaki
ratovirus titre miktarı tedaviyi etkilememiĢtir. Büyük sayısal farklılıklar görülmesine
rağmen, kolostrumda rotavirus titre miktarındaki değiĢkenliğin derecesi yüksek
olmuĢtur. MOS ile beslenen ineklerin buzağılarındaki rotavirus titre miktarı
kontroldekilere göre daha büyük çıkmıĢtır. MOS ile beslenen ineklerden doğan
buzağıların doğumdan sonra ilk 24 saate kadar kan serumundaki protein
konsantrasyonunun artıĢının, kontrol grubundakilere göre daha fazla olduğunu
bildirmiĢlerdir. Kuru dönemdeki ineklere MOS sağlanması onların bağıĢıklığına
yanıt veren rotavirus ve ratovirusa karĢı antikorların artırdırğını bildirmiĢlerdir.
Owen ve ark (1970), buzağıları 3.2 kg. kolostrum ve süt ile beslemiĢ
kolostrumla beslenen buzağılarda ishal oluĢ sıklığının azaldığını gözlemlemiĢlerdir.
Her iki besin ile günde bir defa beslenendi zaman buzağılarda ishal oluĢ sıklığının
günde iki defa beslenenlerden daha az olduğunu açıklamıĢlardır.
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Plog ve ark (1974), dondurulmuĢ kolostrumla beslenen buzağıların ishal oluĢ
sıklığının süt ile beslenenkilerinden daha az olduğunu rapor etmiĢtir.
Kaiser (1976) buzağılar kaymaklı süt, dondurularak depolanmıĢ kolostrum ve
fermente kolostrumla beslendiği zaman ishal oluĢ sıklığı arasında bir fark olmadığı
belirtmiĢtir. Denemelerde kullanılan doğal fermente edilmiĢ olan kolostrumla
beslenen buzağıları süt (Keys ve Pearson 1976; Rindsig, 1976; Yu ve ark. 1976), süt
ikame yemi (Daniels ve ark; 1977; White ve ark. 1974) veya benzer klasik besinlerle
beslenen buzağılar ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak kolustumla beslenen
buağıların daha az ishal olduğu gürülmüĢtür (Jenny ve ark. 1977; Muller ve ark.
1975; Muller ve ark. 1976; Otterby ve ark. 1976; Plog ve ark. 1974; Polzin ve ark.
1977).
Polzin (1976), formik asitle mumale edilmiĢ kolostrumla beslenen buzağılar
aynı miktarda süt ile beslenen buzağılardan daha az ishal olduğunu belirtmiĢtir. Süt,
doğal fermente, probiyonik asit ve asedik asit ile mumale edilmiĢ kolostrumla
beslenen buzağılarda ishal oluĢ sıklığının aynı olduğunuda rapor etmiĢtir.
Polzin ve ark. (1977) formaldehit ile mumale edilmiĢ kolostrumla beslenen
buzağılar süt, probiyonik aistle, doğal fermente ve dondurulmuĢ kolostrum ile
beslenen buzağılardan daha az ishal olduğunu karĢılaĢtırmalı sonuçlarla bulunmuĢtur
(Carlson ve Muller 1977; Muller ve ark. 1976).
Kaiser (1977),

buzağıları dondurulmuĢ kolostrum, kaymaklı süt yada

formaldehit ile muamele edilmiĢ kolostrumla beslediğinde ishal oluĢ sıklığı arasında
bir fark olmadığını bildirmiĢtir.
Daniels ve ark (1977), laktik asit bakterisi ile aĢılanmıĢ kolostrumla beslenen
buzağılar arasında ishal oluĢ sıklığı, süt, doğal fermente veya asetik asit ile mumale
edilmiĢ kolostrumla beslenen buzağılardan daha az olduğunu rapor etmiĢtir. Süt
ikame yemleri ile beslenen buzağılar herhangi bir kolostrum ile beslenenlerden daha
fazla ishal olduğunu belirtmiĢlerdir.
Roy (1964),

kolostrum buzağılarda ishal etkisinden ziyade kabızlık

oluĢturduğunu söylemiĢtir. Buzağılar kolostrumdan ziyade süt ile beslendiğinde ilk
dıĢkı daha hızlı dıĢarı atılır. Yeterli miktarda kolostral imminoglobilin absorbe eden
buzağılarda ölüm ve ishal oranı, düĢük kalitede süt ikame yemleri tüketen
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buzağılardan daha az oluĢmaktadır (Corley ve ark.1977; Logan ve Penhale 1971;
Logan ve ark. 1974; Mebus ve ark. 1973; Moody ve ark. 1951; Logan ve Penhale
1971).
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3.1. Deneme Ünitesi
Bu çalıĢmanın hayvan materyalini, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Süt Sığırcılığı
AraĢtırma Uygulama Ünitesinde bulunan, Kasım 2007 ve Mart 2008 tarihleri
arasında doğan 20 diĢi ve 17 erkek buzağı (Resim 3.1) oluĢturmuĢtur.

Resim 3.1. Ç.Ü.Z. F. süt sığırcılığı buzağı büyütme ünitesi
Buzağılar doğum sonrası 3 gün annelerinin karĢısında yer alan bireysel
buzağı bölmelerinde tutulmuĢ ve doğum sonrası 3 gün boyunca kolostrumu kontrollü
olarak emzikli kovadan tüketmeleri sağlanmıĢtır ve buzağılardan kolostrum almayan
olmamıĢtır. Buzağılar doğumdan sonraki 6 saat içerisinde canlı ağırlığının %6’sı
kadar, 24 saat içerisinde de canlı ağırlığının %10’nu kadar kolostrum almaları
sağlanmıĢtır.
Buzağılar 3 günden sonra, bireysel buzağı kulübelerine alınmıĢ ve sütten
kesilene kadar aynı bölmede tutulmuĢlardır. 3. günden sonraki günlerde erkek ve
diĢi buzağılar, sütle besleme ve doğum sonrası 10. güne kadar dondurulmuĢ
kolostrum ile besleme olmak üzere 2 deneme grubuna dahil edilmiĢlerdir.
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Buzağılar denemeye alınırken her iki muameleye de en fazla 2 hafta aralıkla
doğmuĢ buzağıların dağıtılmasına dikkat edilerek mevsim farklılığının etkisi elimine
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġkinci haftadan itibaren kontrol grubu Çizelge 3.1’de verilen
9 haftalık özel bir programla günde iki öğünde kovadan beslenmiĢlerdir (Resim 3.2).
Çizelge 3.1. Deneme Grubu Buzağılara Uygulanan Süt Ġçirme Programı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Toplam kg.

25
2,5
3
3,5
4
4,5
4
3,5
3
3
2,5
235

30
3
3,5
4
4,5
5
5
4,5
4
3
2
270

Doğum ağırlığı kg
35
3,5
4
4,5
5
5
5
4,5
4
4,5
2,5
290

40
4
4,5
5
5,5
5,5
5
4,5
4
3
2
301

45
4,5
5
5
5,5
5,5
5
4,5
4
3
2
308

Resim 3.2. Deneme grubu buzağılara kovadan süt içirilmesi
Denemede kullanılan kolostrumlar doğum yapan ineklerden makine ile
sağılarak elde edilmiĢtir. Üç gün boyunca sağılan kolostrumlar kolostrometre
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yardımıyla 20

o

C ye kadar soğutulduktan sonra Ig yoğunlukları

hesaplanıp

dondurularak saklanmıĢtır. Kolostrumun sürekli, standart yapıda olması ve deneysel
hatayı en aza indirebilmek için ineklerin 3 günlük kolostrumları alınarak eĢit
miktarlarda karıĢtırılıp karma kolostrum hazırlnamıĢ ve deneme grubunun
beslenemsinde bu karma kolsotrum kullanılmıĢtır. Kullanılan kolostrumlar tek
öğünlük olarak paketlenmiĢ ve buzağılara verilmeden önce 45 – 50 0C lik suda
çözülerek 370C de buzağılara kova yardımı ile günde iki kez içirilmiĢtir. Sulandırma
oranı sütün kuru maddesi ve yağ oranına benzer içerik sağlayacak Ģekilde
yapılmıĢtır. Bu gruba üçüncü günden itibaren dondurulmuĢ karma kolostrum ile 7
gün daha sulandırılarak verilmiĢtir . Ġçirilecek karma kolostrumun kuru madde içeriği
normal sütten az olmamak Ģartı ile 3 birim kolostruma 1 birim su Ģeklinde
karıĢtırılarak verilmiĢtir. Kolostrum tüketecek olan grupta ise, doğum sonrası 10 gün
boyunca, sulandırılan kolostrum ile buzağılara uygulanan süt içirme çizelgesindeki
değerler ile beslemesine devam edilmiĢtir.
3.1.1. Deneme Grubu Buzağıların Canlı Ağırlık GeliĢimi
Buzağıların canlı ağırlıkları geliĢimleri 3. gün, 10. gün, 30.gün, 60.gün ve 70.
gün sütten kesim tarihi olmak üzere her bir buzağı için toplam 5 tartım, 100 kg’ma
kadar duyarlı terazi ile (Resim 3.3) belirlenmiĢtir. Bu önceden belirlenen tarih
aralıklarında yapılan tartım değerleri kullanılarak deneme ve kontrol gruplarının
günlük canlı ağırlık geliĢimleri ve bu değerler kullanılarak 1 kg canlı ağırlık artıĢı
için tüketilen kesif yem tüketim değeri hesaplanmıĢtır.
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Resim 3.3 Buzağıların canlı ağırlıkları geliĢimleri
3.1.2. Deneme Grubu Buzağılarda Yem Tüketimleri
Buzağılara ikinci haftadan itibaren serbest olarak ayrı yemliklerde yonca
samanı ve buzağı büyütme yemi verilmiĢtir. Kaba yem tüketimleri günlük olarak
tartılamamıĢ olup tüm buzağılara serbest olarak sunulmuĢtur. Kesif yem tüketim
haftalık olarak tespit (Resim 3.4) edilmiĢtir. Yemi biten buzağıların yemliğine yem
takviye dilmiĢ ve eklenen yem buzağı kartına iĢlenerek hafta sonuna kadar eklenen
yem ve kalan yem arasındaki fark alınarak haftalık yem tüketimi ve aradaki gün
sayısına bölünerek de günlük kesif yem tüketim değerleri elde edilmiĢtir.
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Resim 3.4. Buzağı büyütme yemi tüketim hesaplanması
Çizelge 3.2. Denemede kullanılan
kompozisyonları
Besin Maddeleri
Kuru madde, %
Ham protein %
Ham selüloz, %
Ham yağ, %
Ham Kül, %

buzağı

büyütme

yeminin

besin

madde

Buzağı Büyütme Yemi
87.7
16.5
9.7
3.2
5.9

Buzağılar, sıvı yemi tükettikten sonra kovaları gün boyunca su ile dolu
tutulmuĢ ve serbest olarak temiz su almaları sağlanmıĢtır.

3.1.3. Kan Analizleri
Deneme ve kontrol grubu buzağılarda doğumdan sonraki 3., 10., 30., 60. ve
70. gün sütten kesim tarihlerinde (Çizelge 3.3) Çukurova üniversitesi merkez
laboratuvarından alınan venosafe plastik vakumlu kan alma tüpleri ve apartaları ile
buzağılardan kan örnekleri (Resim 3.5) alınmıĢtır. Kan örnekleri, iĢletme veteriner
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hekimi tarafından gerekli hijyen önlemleri dahilinde vena jugularisten vakumlu
tüplere alınmıĢtır. Her buzağıdan belirlenmiĢ olan tarihlerde en az 2 cc kan örnekleri
alınarak IgM, IgG ve IgA ankikorlarının düzeylerinin tespiti için laboratuvara
götürülmüĢtür.

Resim 3.5. Kan örneklerinin alınması

Çizelge 3.3. Buzağılardan Kan Alma ve Canlı Ağırlık Takip Zamanları
Yapılan iĢler
Kan örn alınması
Tartım
Yem tüketimi

3.gün
X
X
-

Deneme ve kontrol grubu
10.gün
30.Gün
60.gün
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Sütten kesim
70.gün
X
X
X

Örnekler oda sıcaklığında 30 dakika bekletildikten sonra, 3500 devirde 10
dakika santrifüj edilerek serum örnekleri elde edilmiĢtir. Kan serumunda IgG, IgA ve
IgM antikorlarının düzeylerinin analizleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
merkez laboratuarında bu amaçla kullanılmakta olan özel cihazlar (Immun SA
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Integra 800 (Roche Germany) cihazı ve BN II Nefelometre (Dade Behring) cihazları)
kullanılarak IgG, IgA ve IgM ankikorlarının düzeyleri tespit edilmiĢtir.
3.1.4. Ġstatistik Analizler
Denemede elde edilen veriler doğum ağırlıklarının etkisini elemine etmekiçin
kovaryans analizi yapılarak 2 besleme ve 2 cinsiyet grubu olmak üzere 2x2 faktoriyel
deneme deseninde SPSS istatistik paket program (SPSS, 2004) kullanılarak analiz
edilmiĢtir.
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Bu çalıĢmada kolostrum ile beslemenin buzağıların performansları buzağı kan
immunoglobulin değerleri tespit edilmesi amacı ile yürütülmüĢtür.
4.1. Büyüme Performansı
Deneme gruplarının araĢtırmada tespit edilen ortalama 3. 10. 30. 60. ve 70.
gün sütten kesim canlı ağırlıkları, canlı ağırlık artıĢı, haftalık yem ve günlük yem
tüketimleri,

yemden yaralanma ortalamarı,

standart hataları ve varyans analiz

sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiĢtir.
Çizelge 4.1. Buzağıların Büyüme Performansı, Standart Hataları ve Varyans Analiz
Sonuçları
Günler
CA 3. Gün (kg)
CA 10. gün(kg)
CA 30.gün(kg)
CA 60.gün(kg)
CA Süt Kes
70.gün (kg)
GCAA (gr)
Yem Tük 30.
gün(gr)
Gün.Yem Tük
30.gün (gr)
Yem Tük 30 60. gün(gr)
Gün.Yem Tük
30- 60. gün (gr)

Kolostrum
DiĢi
Erkek
38,08
37,18 ±
±1,10
1,32
37,16
36,89
±0,38
±0,41
46,63 ±
45,79 ±
0,62
0,67
65,59 ±
61,41 ±
1,13
1,21
70,33 ±
64,25 ±
1,07
1,15
495,29 ±
404,52 ±
16,08
17,16
4883,78 ± 4712,0,7
207,09
± 221,12
162,79 ±
157,06 ±
6,90
7,37
10471,96 9606,94 ±
± 632,06
674,87
349,06 ±
320,23 ±
21,06
22,49

Süt
DiĢi
Erkek
34,59 ±
39,46 ±
1,10
1,10
38,69 ±
38,22 ±
0,37
0,47
44,49 ±
48,79 ±
0,62
0,79
62,96 ±
67,62 ±
1,12
1,40
67,03 ±
71,78 ±
1,06
1,33
445,93 ±
516,85 ±
15,91
19,88
4622,93 ± 4807,72 ±
204,91
256,04
154,09 ±
160,25 ±
6,83
8,53
9757,16 ± 9116,18 ±
625,39
781,45
325,23 ±
303,87 ±
20,84
26,04
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Önem düzeyleri
M
C
M*C
-

-

-

0,36

0,00

0,81

0,15

0,49

0,01

0,84

0,15

0,02

0,55

0,08

0,00

0,15

0,08

0,00

0,97

0,71

0,45

0,97

0,71

0,45

0,26

0,38

0,87

0,26

0,38

0,87
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Çizelge 4.1. Devamı
Yem Tük 6070 gün(gr)
Gün. Yem tük.
60-70 gün
Gün. Yem tük.
ort 0-70 gün.
(gr)
Yemden yar.
oranı 0-70
gün.
Sağlık gözlem
(ishal)

8491,09 ±
387,82
283,03 ±
13,26

7655,91 ±
424,76
255,19 ±
14,15

7929,15 ±
393,62
264,30 ±
13,12

7864,75±
491,85
262,15 ±
16,39

355,92 ±
13,15

327,98 ±
14,51

332,97 ±
13,44

0,72 ±
0,04

0,81 ±
0,04

-

2

0,28

0,68

0,40

0,28

0,68

0,40

325,20 ±
16,80

0,21

0,39

0,51

0,76 ±
0,04

0,62 ±
0,05

0,11

0,8

0,02

3

1

SK : Sütten Kesim
GCAA: Günlük Canlı Ağırlık ArtıĢı
AraĢtırmada oluĢturulan süt ve kolostrum ile besleme gruplarında diĢi
buzağıların doğum ağırlığı ortalamaları sırasıyla 34,59 ± 1,10 ve 38,08 ±1,10 kg
erkek buzağıların ise sırasıyla 39,46 ± 1,10 ve 37,18 ± 1,32 olarak tespit edilmiĢtir.
Yapılan varyans analizinde doğum ağırlığı bakımından kolostrum içirilmesinin canlı
ağırlık artıĢı bakımından farklılık önemsiz (P>0,05) cinsiyet grupları bakımından ise
10.

günde etkisi önemli (P<0,05) olarak tespit edilmiĢtir. Ayrıca cinsiyet ve

muamele interaksiyonu bakımından canlı ağırlık ve günlük canlı ağırlık artıĢı üzerine
etkisi 30. Günden sonra sütten kesime kadar gözlemlenen değerlede önemli (P<0,01)
bulunmuĢtur. Bu konuda gruplarda gözlenen ishal vaka sayısının etkili olduğu öne
sürülebilir. Yem tüketimi ve günlük ortalama yem tüketimi bakımından cinsiyetin ve
muamelenin etkisi (P>0,05) önemsiz bulunmuĢtur. Deneme süresinde ishal vakaları
ise; kolostrum içen grupda 2 ishal vakası görülmüĢtür. Süt ile beslenen gruplarda ise
toplamda 3’ü diĢide 1’i erkek grubunda olmak üzere toplam 4 ishal vakası tespit
edilmiĢtir.
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ġekil 4.1. Deneme gruplarının ortalama doğum ağırlıkları
Sütten kesim ağırlığı bakımından Görgülü ve ark (1999)’nın bildirdiği 63, kg
ile 64 kg sütten kesim ağırlık ortalaması ile benzerlik gösteren gruplar oluĢmuĢ,
Özkütük ve Göncü (1997)’nün bildirdiği sütten kesimdeki canlı ağırlık ortalaması
olan 69 kg, 73 kg ile benzerlik ancak ve 79 kg ortalamalara sahip grup ile farklılar
göstermektedir. Göncü Karakök ve ark (2007)’nın bildirdikleri sütten kesim ağırlığı
olan 52 kg, 58 kg ve 62 kg dan yüksek bulunmuĢtur. Göncü Karakök ve ark
(2009)’ın bildirdiği 62 kg, 63kg ve 64 kg sütten kesim ağırlığı ortalamasından
yüksektir. Bardakçıoğlu (1997)’ın bildirdiği erkek buzağıların 2 aylık canlı ağırlık
ortalaması olan 62 kg ve diĢi buzağıların 61 kg olan canlı ağırlık ortalaması ile
benzerlik göstermiĢtir.
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ġekil 4.2. Deneme gruplarının ortalama günlük canlı ağırlık artıĢı
Görgülü ve ark. (1999)’nın bildirdikleri günlük ortalama yem tüketimleri
doğumdan sütten kesime kadar

756.37 g/gün ve 714.15 g/gün

den düĢük

bulunmuĢtur ve yine aynı araĢtırmacıların 0 - 28 gün kesif yem tüketimi olan 380 gr
ve 346 gr dan düĢük bulunmuĢtur. Göncü Karakök ve ark (2009)’nın bildirdikleri
672.75 g/gün ve 619.73 g/gün den düĢük çıkmıĢtır.
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ġekil 4.3. Deneme gruplarının günlük yem tüketimleri

ġekil 4.4. Deneme gruplarının yemden yararlanma oranı
Yapılan çalıĢmada cinsiyet ve muamele interaksiyonu bakımından farklılık
önemli (P<0,01) bulunmuĢtur.
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4.2. Kan Serumundaki IG Değerleri
Deneme süresince buzağılardan, önceden planlanmıĢ tarihlerde alınan kan
örneklerinin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara ait Ig paremetlerinin
ortalama değerleri, standart hataları ve önem düzeyleri Çizelge 4.2’ de verilmiĢtir.
Çizelge 4.2. Deneme Gruplarının AraĢtırmada Tespit Edilen Ortalama Ig (M,G,A)
mg/dl Değerleri, Standart Hataları ve Varyans Analiz Sonuçları
Süt

Kolostrum

IgM 3
IGM10
IGM30
IGM60
IGMSK
IGA3
IGA10
IGA30
IGA60
IGASK
IGG3
IGG10
IGG30
IGG60
IGGSK

DiĢi

Erkek

DiĢi

Erkek

5,78
±0,59
4,94
±0,44
4,90
±0,42
6,30 ±
0,41
5,21
±0,39
11,42
±0,40
11,53
±0,54
12,32
±0,43
10,77
±0,46
10,74
±0,58
141,69
±2,78
138,81
±3,10
142,15
±3,30
132,32
±4,44
129,83
±3,48

4,92
±0,59
5,23
±0,44
5,84
±0,42
5,94 ±
0,41
6,20
±0,39
11,45
±0,40
10,95
±0,54
10,12
±0,43
10,52
±0,46
10,06
±0,58
134,61
±2,78
132,41
±3,10
131,88
±3,30
130,58
±4,44
124,67
±3,48

5,21
±0,59
4,65
±0,44
6,31
±0,42
6,83 ±
0,41
5,89
±0,39
11,83
±0,40
10,79
±0,54
11,43
±0,43
11,13
±0,46
10,97
±0,58
144,04
±2,78
143,37
±3,10
143,83
±3,30
131,45
±4,44
132,55
±3,48

5,97
±0,71
5,57
±0,53
5,85
±0,50
6,11 ±
0,49
7,38
±0,46
11,51
±0,48
11,32
±0,65
11,53
±0,52
12,33
±0,55
11,85
±0,69
150,09
±3,31
148,29
±3,71
147,22
±3,95
133,82
±5,31
135,90
±4,16
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Önem
Seviyesi
(muamele)

Önem
seviyesi
(cinsiyet)

Önem
seviyesi
(Mua*Cns)

0,71

0,94

0,20

0,96

0,20

0,50

0,12

0,59

0,12

0,42

0,28

0,69

0,03

0,05

0,54

0,57

0,74

0,67

0,75

0,97

0,34

0,57

0,03

0,02

0,03

0,38

0,15

0,10

0,87

0,21

0,04

0,86

0,03

0,04

0,82

0,09

0,02

0,33

0,06

0,8

0,95

0,66

0,07

0,81

0,25
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ġekil 4.5. Deneme gruplarının ortalama IgM değerleri
AraĢtırmada oluĢturulan süt ve kolostrum ile besleme gruplarında kan
parametrelerinden Ig miktarları bakımından IgM düzeyi 3. günde en düĢük 4,92
mg/dl ve en yüksek 5,97 mg/dl olarak bulunmuĢtur. Sütten kesimdeki değerler ise en
düĢük ve yüksek değer sırasıyla 5,21 mg/dl ve 7,38 mg/dl çıkmıĢtır. IgM parametresi
üzerine sütten kesimde muamele ve cinsiyet (P<0,05) istatistiki olarak önemli çıkmıĢ
diğer gözlemlerde ise önemsiz çıkmıĢtır.

ġekil 4.6. Deneme gruplarının ortalama IgA değerleri

23

4. BULGULAR VE TARTIġMA

Bilal HabeĢ DOĞAN

AraĢtırmada gözlemlenen bir diğer parametre olan IgA seviyesi 3. günde en
düĢük 11,42 mg/dl en yüksek ise 11,83 mg/dl olmuĢtur. IgA sütten kesimde ise en
düĢük 10,06 mg/dl en yüksek 11,85 mg/dl bulunmuĢtur. IgA parametresi üzerine
muamele etkisi 60. günde cinsiyetin ve interaksiyonun etkisi ise 30. günde (P<0,05)
istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur.

ġekil 4.7. Deneme gruplarının ortalama IgG değerleri
IgG parametresi bakımından durum ise 3. günde en düĢük 134,61 mg/dl en
yüksek ise 150,09 mg/dl tespit edilmiĢtir. IgG sütten kesimde ise en düĢük 124,67
mg/dl en yüksek 135,90 mg/dl bulunmuĢtur. IgG üzerine cinsiyetin etkisi 3. 10. ve
30 günde (P<0,05) istatistiki olarak önemli muamelenin etkisi ise tüm grup ve
gözlemlerde (P>0,05) etkisiz çıkmıĢtır. Ġnteraksiyon etkisi ise sadece 3. günde
(P<0,05) istatistiki olarak önemli görülmüĢtür.
Camkerten (1998)’in bildirdiğine göre, Ig G değerlerinde 2-3 günlük ile 20
günlük ve 30 günlük buzağılar arasında çok önemli (p< 0.01), 10 günlük ile 30
günlük buzağılar arasında önemli (p<0.05) farklılık olduğunu belirtmiĢtir. Serum Ig
G seviyeleri sağlıklı buzağıların 9’unda 1220  71.4 (800-1600 mg/dl), 11’inde de
2786.4  227.8 (>1600 mg/dl) olurken ishalli buzağıların 7’sinde 367.9  89.7 (< 800
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mg/dl), 7’sinde 1414.3  76.9 (800-1600 mg/dl), 6’sında da 2375  201.6 (>1600
mg/dl) olmuĢtur.
Brenner ve ark, (1995) de bildirdiğine göre yeni dogan buzağılarda (1 ve 2
günlük) IgG değerleri açısından hasta buzağılar (17,3±4,8 mg/ml) ve sağlıklı
buzağılar (16,9±4,7 mg/ml) arasında fark bulunmadığını bildirmiĢtir.
Andrews ve VetMed (1983) bildirdiğine göre canlı ağırlığın %8 kan
formundadır, 50 kg bir buzağının kan miktarı 50 x 0.08 = 4.0 kg veya litre kandır.
Bu miktarın yaklaĢık %70 lik kısmı serum dur ve toplamda = 4.0 x 0.7 kg = 2.8 kg
serum bulunmaktadır. Buzağılardaki kan serumu üzerinde yaptığı çalıĢmada Serum
IgM 260 mg/dl IgA 50 mg/dl olarak bulmuĢtur. Ayrıca 3603 buzağının kan
serumundaki IgG seviyesi 1000 mg/dl altında bulunmuĢ olup aynı araĢtımacı 2963
buzağıda IgG düzeyinin de 2000 mg/dl den yüksek oladuğunu tespit etmiĢtir.
Groulade, (1985); Trumel ve ark. (1996) bildirdiklerine göre Buzağılarda
doğumu izleyen ilk günlerde serum gama globulinlerde artıĢ daha sonra düĢüĢe
geçer. Çalısmada, buzagıların yaĢı ile sıkı alakalı olan gama globulinlerde
gruplararası

önemli

bir

fark

tespit

edilememiĢtir

Globulinlerde

gözlenen

değiĢikliklerin görünümü ve önemi türlere göre değiĢir.
Elde edilen araĢtırma sonuçları diğer araĢtırmacıların buldukları ile
karĢılaĢtırıldığında rakamsal farklılıklar olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise
uygulanan yöntemlerin ve analizlerin farklılığı olabilir
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER

Türkiye’deki süt üretiminin %88’i (8,832,059 ton) yaklaĢık 5 milyon baĢ
inekten sağlanmaktadır. Üretilen bu sütün 305 günlük laktasyon dikkate alınacak
olursa, %1’lik kolostrum Türkiye için 88,000 ton üretim anlamı taĢımaktadır.
Bilindiği üzere ineğin sütünün buzağılamadan 15 gün önce ve buzağılamadan sonra
7 güne kadar olan sürede üretilen sütü (kolostrum) insan beslenmesi için
kullanılamaz. Bu nedenle, kolostrum ticari olarak satılabilen bir ürün olmayıp ticari
değeri yoktur. Bu çalıĢmada, buzağı sıvı besleme döneminde kolostrumun
dondurularak kullanılması ile tam yağlı sütle beslene gruplar arasında performans
bakımından istatistiki olarak farklı olmaması kolostrumun buzağı beslemede 10 güne
kadar

rahatlıkla

kullanılabileceğini

göstermektedir.

Ayrıca

yaĢlı

ineklerin

kolostrumlarının kalite kontolü yapıldıktan sonra iĢletmede dondurularak saklanası
ile düvelerin buzğılarınında bağıĢıklığı garanatilemek için karma kolostrum Ģeklinde
kullanımı ile diğer buzağıların beslenmesinde de avantaj sağlanabileceği
anlaĢılmıĢtır.
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EKLER

EK 1: KOLOSTRUMUN KALĠTESĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER
Ġneğin yaĢı, ırkı, gebelik öncesi beslenme düzeyi, kuruda kalma süresinin
uzunluğu, zor doğum, cüsse ve davranıĢsal etmenler gibi pek çok faktör,
kolostrumun kalitesi üzerine etkilidir (Arthington, 1999; Earley ve Fallon, 1999;
Morin ve ark., 2001; Quigley ve ark. 1998).
a) Irk: Süt ırkı inekler, etçi ırklardan daha fazla kolostrum üretirler. Ayrıca,
ırklar arasında da geniĢ bir varyasyon bulunmaktadır (Norman ve ark., 1981; Tyler
ve ark, 1999 b). Holstein ırkı ineklerin kolostrumu (%6) Ayrshire, Brown Swiss,
Guernsey ve Jersey (%8-9) gibi diğer sütçü ırklara göre daha az Ig içerir (Wattiaux
ve Howard, 1997; Muller ve Ellinger, 1981).
b) Ġneğin YaĢı: Daha önce doğum yapmayanlar daha zayıf nitelikte
kolostrum verirlerken, önceki yıllarda doğum yapmıĢ ineklerin kolostrumu daha
kalitelidir (Kirk, 2003; Rusch, 2001; Thomas, 2003; Devery-Pocius ve Larson, 1983;
Muller ve Ellinger, 1981).
c) Kolostrum Sızıntısı: Doğum öncesinde ineğin sağılması ya da memeden
kolostrum sızıntısının meydana gelmesi, kolostrum kalitesini olumsuz yönde
etkilemektedir (Selk, 2003).
d) Kortikosteroid Kullanımı: Uzun süreli kortikosteroid kullanımı Ig
yoğunluğunu azaltmaktadır. Yapılan bir araĢtırmada, gebelik süresi 270 günün
üzerindeki ineklerde 2 gün süreyle kortikosteroid kullanıldıktan sonra, doğan
buzağılara verilen kolostrumun Ig düzeyi oldukça düĢük olarak belirlenmiĢtir (Selk,
2003).
e) Gebelik Öncesi Besleme Düzeyi: Özellikle enerji bakımından yetersiz
besleme, kolostrum IgG yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmaktadır. Gebeliğin son
100. günündeki düĢük düzeyli besleme, buzağılardaki ölüm oranını da artırmaktadır.
Bunlara ek olarak, buzağılama zamanında zayıf vücut kondüsyonuna sahip düve ve
inekler daha yavaĢ toparlanmaktadırlar (Selk, 2003).
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f) Zor Doğum: Buzağılama güçlüğünün etkisi. Buzağılamadan hemen sonra
emzirmeye yardımcı olunması ve buzağının kolostrumu tüketmesine rağmen, bir
günlük yaĢtaki buzağıların kanlarındaki IgG1 ve IgM konsantrasyonları önemli
ölçüde düĢmektedir. Uzayan doğumlar asidosise yol açmakta ve doku oksijen
düzeyini azaltmaktadır. Bu durumlarda ölüm kayıplarını minimize etmek için ekstra
kolostrum beslemesi önerilmektedir (Waterman, 1998).
g) DavranıĢsal Etkenler: Doğumdan sonra anne, buzağısını yalayarak
kurutmaktadır. Bundan sonra buzağı, ineğin alt tarafını burnu ile dürterek
sokulmakta ve meme bölgesine ulaĢmaktadır. Buzağıyı yalayarak kurutma, anneyavru bağının oluĢumu açısından çok önemlidir (Alpan,1990; Selk, 2003). Bu evre
baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢmediğinde anne, yavruya emme izni vermemektedir.
Genellikle et ırkı inekler, süt ırkı ineklerden; daha önce doğum yapmıĢ olanlar da, ilk
doğumunu yapan düvelere göre daha iyi analık içgüdüsüne sahiptirler (Selk; 2003).
h) Kolostrumun VeriliĢ Zamanı: Doğumdan sonra kolostrumdaki Ig
absorbsiyonunun etkinliği lineer olarak azaldığından, kolostrumun ilk veriliĢ zamanı
oldukça önemlidir. Doğumdan sonraki 3 saat içinde buzağının Ig absorbsiyon
yeteneği %70’in altına iner. 12 saat içinde %50’nin altına ve 24 saat içinde de
minimuma iner (Waterman, 1998; Wattiaux ve Howard, 1997).Buzağının ince
bağırsağındaki IgG yaklaĢık 27 saat, IgA 22 saat ve IgM 16 saat içinde absorbe
edilebilir (Kung, 2003). Ig’ler ince bağırsaktaki özelleĢmiĢ bazı hücrelerin
“pinocytosis” olarak tanımlanan iĢlemiyle emilirler. Bu hücreler zamanla yerini bazal
hücrelere bırakırlar. Bu olay “bağırsak kapanması” olarak bilinir ve 24 saatte
gerçekleĢir. Bağırsak kapanmasından sonra absorbsiyon minimum düzeydedir
(Jochims ve ark., 1994; Kung, 2003; Selk, 2003). Bu durum Çizelge 4’te
gösterilmiĢtir. Yapılan bir araĢtırmada, erken dönemlerde yeterli düzeyde kolostrum
alan buzağıların E.coli’nin bakteriyel faaliyetine maruz kalmadıkları ve erken
dönemdeki tüketimin septiseminin önlenmesi açısından da önem taĢıdığı
bildirilmektedir (Waterman, 1998).
i) Tüketilen Kolostrum Miktarı: Serum Ig yoğunluğunun 10 mg/ml ve daha
fazla olması, baĢarılı bir pasif transferin gerçekleĢmesinde belirleyici rol
oynamaktadır (Waterman, 1998). Bu düzeyin sağlanabilmesi için buzağının ilk 12
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saat içinde 100 gr IgG tüketmesi gerekmektedir. Ancak kolostrumun kalitesi
düĢükse, hastalık ve ölümlerin önlenebilmesi için yeterli IgG sağlanamayabilir
(Waterman, 1998). Pratik bir yöntem olarak; kolostrumun 1. gün 3-4 öğün olacak
Ģekilde 0.7-1 lt/öğün, 2. ve 3. günlerde 3 öğün olarak 1-1.5 lt/öğün Ģeklinde, daha
sonraki günlerde ise içirilecek toplam miktarın 2 öğünde verilmesi önerilmektedir
(Sevgican, 1996; Özen, 1999). 1 lt’den az tüketim, sindirilen Ig miktarının 100
gr’dan az olmasına yol açmaktadır (Selk, 2003). Yapılan bir araĢtırmada, doğumdan
hemen sonra buzağıya 60.1 mg/ml IgG1 içeren kolostrumdan 4 lt içirilmesi
durumunda, 48 saat sonraki serum Ig konsantrasyonunun maksimum olabileceği
belirlenmiĢtir.
Çizelge 6.1. Yeni doğmuĢ buzağılarda Ig absorbsiyonu üzerine kolostrum veriliĢ
süresinin etkisi*
Doğum sonrası tüketim
Zamanı (saat)
6
12
24
36
48
* Selk, 2003

Tüketildikten 24 saat
sonraki plazmadaki Ig
yoğunluğu (mg/ml)
52,7
37,5
9,2
5,4
4,8

Absorbsiyon (%)
66
47
12
7
6

AraĢtırmalar Holstainlarda IgG’ nin bir alt grubu olan IgG1’in ortalama
konsantrasyonunu 48 g/L olarak ve 20 ile >100 g/L arasında değiĢtiğini
göstermekedir. Jerseylerde bu 66 g/L ve sınırların ise 28 ile 115 g/L arasında olduğu
bildirilmektedir. Kolostrum IgG içeriğindeki bu varyasyonun 20 ile 100 g/L arasında
olması kolostrum eksikliği ve yetersizliği konusunu gündeme getirmektedir.
Ġneklerin yaĢı kolostrum kalitesini (immunglobulin konsantrasyonunu) etkileyen
önemli bir faktördür. YaĢlı ineklerin kolostrumu ilk doğumunu yapan düvelere oranla
daha kalitelidir. Ancak hayvan yaĢlı olmasına rağmen maruz kaldığı hastalıkta çok
önemli bir faktör olup ne karda çok patojene maruz kalmıĢ ise kolostrumda o kadar
pataojene karĢı koruma geliĢmiĢ demektir. Kolostrumdaki antikor tipi ineğin maruz
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kaldığı hastalıklara veya yapılan aĢılamalara bağlı olarak geliĢmektedir. Ayrıca, sığır
yetiĢtiği çevredeki organizmalara özgü antikor üretebilirler. Doğum öncesi
memelerden süt sızması veya sağılması kolostrum antikor düzeyini önemli ölçüde
azaltacaktır. Ġnekten kolostrum alma zamanı bir diğer deyiĢle doğumu takiben alınan
ilk kolostrum daha sonra alınanlara oranla 2 kat daha fazla immunglobulin içerir.
Genel olarak fazla miktar üretilen kolostrum az miktar üretilen kolostruma göre daha
az Ig konsantrasyonuna sahiptir (Sellers, 2001).
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EK 2: KOLOSTRUMLA BESLEME
Kolostrumun Besleme Miktarı
Buzağı besleme programlarında kolostrumun potansiyel değeri onun
uygunluğu, pazardaki ihtiyaç, besleyici kompazisyonu ve gelecek için kolay
depolanması ile anlaĢılır. Buzağı besleme programlarındaki mevcut tüm kolostrumun
kullanılması destekleyen araĢtırma 1940’lı yıllarda rapor edilmiĢtir (Allen, 1948;
Allen, 1944; Kaeser ve Sutton, 1948; Sutton ve Kaeser, 1946; Wing, 1958). Genel
duygu, uzatılmıĢ kolostrum beslemesi buzağılarda sindirim sistemini bozmaya sebep
olduğundan kolostrumdan yararlanma programlarını sınırlamıĢtır. Aynı zamanda
kolostrumun kolay depolanması için methotlar ve araç gereçler geliĢmektedir.
Sulandırma, Miktar ve Metodlar
Kolostrum besleme methotları. Kolostrum buzağılara açık kovalarla
verilmelidir (Muller, 1976). AĢırı yoğun veya topak topak olmuĢ fermente kolostrum
emzikli kovanın memesinden kolayca akmayabilir (Muller, 1976), emzikli kovalar
buzağı beslemede kullanıĢlıdır. Buzağılar yaĢlarına göre çok sık kolostrum
beslemesinden kesililirler. Buzağılara dondurulmuĢ (Appleman ve Owen. 1973;
Owen, 1974; Owen ve Appleman 1973; Owen ve ark. 1970) ve kolostrum karıĢımları
ile beslenir ve %20 kuru maddeli kaymağı alınmıĢ süt (Wing, 1965) ile 21 günlük
yaĢa kadar buzağılara baĢarılı bir Ģekilde verilmiĢtir. Buzağılar fermente kolostrumla
en erken 17 günlük yaĢa kadar beslenmiĢtir (Winter, 1976). Kolostrumla beslenen
buzağılar aynı zamanda baĢlangıçtaki tüketimle sütten kesilmiĢtir (Grieve, 1974;
Otterby ve ark. 1976; Owen ve Plum 1968; Van Horn ve ark.1976). Van Horn ve ark
(1976), 1:1 oranında dondurularak depolanmıĢ kolostrum karıĢımı ve kaymaklı süt
ile 3 hafta boyunca buzağıları beslemiĢ ve sütten kesilen buzağılar baĢlangıçtaki
tüketimlerini hergün 0.45 kg arttırmıĢtır. Otterby ve ark (1976), eĢit kuru maddeli
kolostrum veya süt ile buzağıları beslemiĢtir ve 28 günlükken sütten kesmiĢ veya
baĢlangıç tüketimlerini her gün 0.45 kg artırmıĢtır. Bu buzağılar için sıvı besinlerin
tüketimi 28 günlük yaĢta %50 azaltılmıĢtır ve baĢlangıçtaki tüketim arttırılmamıĢtır.
Süt ile beslenen buzağılar 33,2’si günde sütten kesilmiĢtir. Grieve (1974), buzağıları,
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1:1 oranında su ile sulandırılmıĢ 2 kg fermente kolostrum ile 6. günden 21. güne
kadar beslemiĢ, 1 kg lık 1:1 oranında karıĢımla sütten kesilmiĢtir. Buzağılar
baĢlangıçta 0.68 kg tükettiği zaman sütten kesmiĢtir. Buzağılar 27 gülük beslenme
süresince ortalama 57.8 kg kolostrum tüketerek sütten kesilmiĢtir. Owen ve Plum
(1968), günde bir kez 3.2 kg dondurulmuĢ kolostrum ile buzağıları 21 gün beslemiĢ
ve buzağılar doğumdan sonra 5.5 kg canlı ağırlık kazanmıĢtır. Buzağılar baĢlangıç
tüketiminde ki ağırlık kazançları karĢılaĢtırılarak en erken 22.7 günlük yaĢta iken
sütten kesilmiĢ. Bununla birlikte, sütten kesme kriteri yem tüketimine, ağırlık
kaybına veya sağrı yüksekliği, ishal sıklığı üzerinde etkili olmamıĢtır.
Kolostrumla Beslenen Buzağıların Performansı
Taze kolostrum çalıĢmalarında buzağı gruplarının birinde kaymaklı süt ile
beslenen buzağılar ve ikinci gruptakiler her zaman mevcutsa taze kolostrum alması
sağlanarak beslenmiĢtir (Kaeser ve Sutton 1948; Payne, 1953). Kolostrum ve
kaymaklı süt eĢit ağırlıklarda içirilmiĢtir. Kaeser ve Sutton (1948) raporunda
kolostrum alan buzağılar yüksek vit. A ve plazmada karotenle denemenin ilk 8
haftasınca korunmuĢtur ve ilk 4 hafta boyunca süt tüteken gruba göre daha fazla canlı
ağırlık artıĢı olduğunu belirtmiĢtir. Bütün buzağılar aynı zamanda sütten kesilmiĢtir.
Payne (1953), ise iki buzağı grubu arasında kilo kazancı bakımından farklılık
bulamamıĢtır. Kolostrumla beslenen buzağıların serumlarında karotenoid daha
yüksek olmuĢtur.
Kaymağı alınmış kolostrum süt karışımı; Wise ve La-Master (1941), kaymağı
alınmıĢ sütü sulandırılmıĢ kolostruma kaymaklı süte benzer Ģeklide yapılandırarak
kullanmıĢtır. Buzağılarda herhangi bir sağlık problemi ile karĢılaĢılmamıĢtır.
Kolostrumla Beslenen Buzağılarda Ġshal OluĢ Sıklığı
Taze kolostrum mevcut olduğu her zaman verilir, kolostrum ve süt ile
arasındaki karĢılaĢtırmada ishal oluĢ sıklığında farklılık olmadığı görülmüĢtür
(Kaeser ve Sutton 1948; Payne, 1953). Bir denemede Ġlk sağılan kolostrum 3:1
oranında sulandırılmıĢ (Payne, 1953), diğer denemede ise sulandırılmadan verilmiĢtir
(Kaeser ve Sutton 1948).
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Bazı besleme denemelerinde kullanılan dondurulmuĢ kolostrum süt ile
beslenen buzağılardan daha fazla ishal olduğu görülmüĢtür (Gaunya ve ark. 1954;
Jacobson ve ark. 1951; Muller ve ark. 1974). Gaunya ve ark (1954), raporunda,
buzağıların kaymaklı süt, 1:1 oranında su ile sulandırlmıĢ kolostrum veya
sulandırılmamıĢ kolostrumla beslenildiği zaman kolostral kuru maddenin artması ile
ishal oluĢ sıklığını arttırdığını belirtmiĢtir. Jacobson ve ark (1951), aynı zamanda
raporunda, eĢit kuru maddeli süt ve kolostrumla beslenen buzağıların ishal oluĢ
sıklığını karĢılaĢtırmıĢtır. Deneme boyunca süt ile beslenen 5 buzağı ölmüĢ. Jacobson
ve ark (1951), kolostrumun ishal yapıcı bakterilere karĢı sağlık koruması yapılmadan
direncini hesaplamıĢtır. Muller ve ark. (1974), yapmıĢ olduğu denemede, kolostrumla
beslenen buzağılardaki ishal oluĢ sıklığının, süt ile beslenen buzağılardan daha
yüksek olduğunu bulmuĢtur. Toplam kuru madde ve sıvı besinlerin protein içeriği
ishale neden olan potansiyel etkileri ortadan kaldırmaktadır. Ġshal oluĢ sıklığındaki
farklılıklar bu denemelerde önemli çıkmamıĢtır (Gaunya ve ark. 1954, Jacobson ve
ark. 1951, Muller ve ark. 1974). Görülmektedir ki dondurarak depolanan kolostrum
ishal ile ilgili olarak buzağı sağlığı için zararlı değildir (Appleman ve Owen 1975,
Owen, 1974).
DondurulmuĢ kolostrumla beslenen buzağılar üzerinde yapılan bir denemede
süt ile beslenen buzağılarla ishal oluĢ sıklığı karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırmada
kolostrumla beslemenin ishal oluĢ sıklığını arttırmadığını bulmuĢtur. (Swannack,
1974; Swannack, 1972). Kolostrum karıĢımları, taze veya dondurulmuĢ kolostrum
ve kaymağı alınmıĢ süt ile beslenen buzağılarda kaymaklı süt ile beslenenlere (Wise
ve LaMaster 1941) veya düĢük kuru maddeli kaymağı alınmıĢ kolostruma karĢı ishal
oluĢ sıklığında artma olmamıĢtır (Wing, 1958). Swanson ve Gorman (1967),
sulandırılmamıĢ ve 2:1 veya 1:2 oranında süt ikame ile sulandırılmıĢ kolostrumla
buzağıları beslemiĢ ve raporunda kolostrum beslemesinde ishal olmadığını
belirlemiĢtir.
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EK 3: KOLOSTRUMUN UYGUNLUĞU
Kolostrumun Özellikleri
Kolostrum buzağılarda aktif bağıĢıklık geliĢmesini ertelemesine rağmen,
neonatal dönemde hastalıklardan korumada büyük öneme sahiptir (Blecha 1988;
Blood ve Radostıts, 1989). Kolostrum, diğer sütlere göre daha fazla kuru madde, yağ
ve yağsız kuru madde, protein ve en önemlisi daha fazla immunoglobulin (Ig)
konsantrasyonuna sahiptir (Selk, 2003; Waterman, 1998). Çizelge 6.3’de görüldüğü
üzere, Ig konsantrasyonu üçüncü günden sonra minimuma inmektedir. Normal bir
inek sütünde kuru madde oranı %12 civarında iken, bu oran kolostrumda %22-28
dolayındadır (Selk, 2003). Buna karĢın laktoz oranı, normal süttekinden daha
düĢüktür. Kolostrum, aynı zamanda vitamin A, D, E, B12 ve zengin bir mineral
kaynağıdır (Kung, 2003). Vücut sıcaklığının korunmasını sağlayan yağ ve Ģeker
formundaki enerji kaynaklarını da içeren kolostrumda, Ig’lerin bağırsakta tahrip
edilmesini engelleyen bir tripsin inhibitörü ve Ig absorbsiyonunu kolaylaĢtıran
protein zerrecikleri de bulunmaktadır.
Çizelge 6.3. Kolostrumun normal süte geçiĢ (Wattiaux, 2007)

BileĢim
Toplam KM, %
Yağ, %
Protein*, %
Antibody, %
Laktoz, %
Mineraller, %
Vitamin A, ug/dl

1
Kolostrum
23,9
6,7
14
6
2,7
1,11
295

2
17,9
5,4
8,4
4,2
3,9
0,95
-

Sağım sayısı
3
4
GeçiĢ sütü
14,1
13,9
3,9
3,7
5,1
4,2
2,4
0,2
4,4
4,6
0,87
0,82
113
-

5
13,6
3,5
4,1
0,1
4,7
0,81
74

11
Süt
12,5
3,2
3,2
0,09
4,9
0,74
34

Ancak yapılan çalıĢmalarda buzağı immunoglobulin düzeyinde farklar
olduğu ve buzağıların %41’nin 1000 mg/dl altında yer aldığı bildirilmektedir
(Sellers, 2001).
Doğumdan sonraki ilk 6 sağımın sonuna kadar kolostrum normal süte
dönüĢür. Doğumdan sonraki ilk 4 sağımda elde edilen kompozisyon bu değiĢimin
temel nedenini yansıtır (Parrish ve ark. 1950). Bu zaman süresince laktoz artarken
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toplam protein miktarı düĢer (Parrish ve ark. 1948; 1950). Kolostral immunoglobulin
içeriği hızlı bir Ģekilde azalır. Bunlar bağırsaktaki potansiyel potojenlere karĢı tedarik
sağlamada yeterli olabir. Yağ, toplam kuru madde, yağsız kuru madde ve kül
doğumdan sonraki zamanlarda azalmaktadır (Parrish ve ark. 1949). Kolostrumun yağ
içeriği aynı türler arasında ve farklı türler arasında oldukça farklılıklar gösterir.
Parrish ve ark (1950), raporunda ilk sağılan kolostrumun yağ içeriğindeki değiĢim
%3 ile %18 arasındadır. Bu değiĢkenlik toplam kuru maddeden kaynaklanmaktadır.
Yağsız kuru madde içeri nispeten sabit kalır. Vitamin A ve E içerikleri logaritmik
olarak doğumdan sonraki 4 gün boyunca düĢer (Parrish ve ark. 1947; Parrish ve ark.
1949). Yeni doğan buzağılar doğumdan sonraki 2 gün boyunca kolostumdaki kuru
madde, protein, eter esktraklar, karbonhidrat ve külün %90 nından fazlasını
sindirirler (Parrish ve ark. 1953).
Kolostrum bileĢim ve özellikleri açısından normal sütten farklıdır. Ağız sütü
doğumdan sonraki ilk 24 saat içerisinde %25-30 civarında kuru madde, dört veya altı
misli fazla protein ve fazla miktarda katyonları içerir. Antikorlar, serumun gama
globulin fraksiyonunda toplanmaktadır (Arda, 1985). Bir ineğin salgılamıĢ olduğu
kolostrumun kalitesi içermiĢ olduğu toplam gama globulin yoğunluğu ile
belirlenebilmektedir. Saha koĢullarında bunun belirlenmesi amacıyla kolostrometre
adlı bir alet kullanılmaktadır. Kolostrum kalitesi; kolostrumun özgül ağırlığı (antikor
yoğunluğu) ile tespit edilmektedir (Quigley, 1998; Bernard, 2006). Antikorları
taĢıyan globulin miktarı ve dolayısıyla antikor miktarı bir hayli yüksektir.
Kolostrumun sınıflandırılmasında özgül ağırlıklar esas alınmıĢtır (Anonim 2006).
Buna göre özgül ağırlığı:


>1.045 g/ml olan kolostrum iyi kaliteli (superior reading),



1.035-1.045 g/ml olan kolostrum orta kaliteli (moderate reading)



< 1.035 g/ml olan kolostrum ise düĢük kaliteli (inferior reading) olarak
sınıflandırılmıĢtır.

Kaygısız

ve

ark

(2007)

yaptıkları

çalıĢmada

toplanan

kolostrum

örneklerinden 12’ si (% 20) düĢük kaliteli, 32’si (% 55) orta kaliteli ve 15’i (% 25)
iyi kalitede olduğunu tespit ettiklerini bildirmektedirler.
BaĢta katalaz, lipaz, peroksidaz ve amilaz olmak üzere enzimler açısından da
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daha zengindir. Buna karĢın laktaz miktarı normalden düĢük, yağ miktarı ise bazen
az bazen daha fazla olur. Özgül ağırlığı, asitlik derecesi, viskozitesi yüksek ve ısıl
iĢleme karĢı son derece hassas olup hemen kesilir. Kesilen kolostrum mikroskop
altında incelendiğinde, bol miktarda epitel hücrelerine, kolostrum cisimciklerine ve
bazı parçalara rastlanır.
Kolostrum özgül ağırlığı 1,033-1,094 arasında ve asitliği 10-15 derece SH
arasında değiĢir. Ancak doğumu izleyen 6 gün boyunca sağılan sütün
kullanılmaması, yaĢamını sağlıklı sürdürebilmesi için mutlaka buzağıya verilmesi
gerekir. Ayrıca kolostrumun sindirimi kolaydır ve normal sütten %40 daha
besleyicidir (Kumlu, 1999).
Roy (1970), doğumdan sonraki ilk 24 saat içerisindeki sağılan kolostrumun
kompozisyonunu incelemiĢtir ve bu gösterilen kolostrumu süt ile karĢılatırıldığında
kolostrumun özellikle protein (immonuglobilin), yağda eriyen vitaminler A,D ve E,
vitabin B12 ve demir bakımından iyi bir kaynak olduğu gözlenmiĢtir. Doğumdan
sonra ilk altı sağımdaki kolostrumun karıĢtırılmasıyla kolostrumun pH 6,6 (Daniels
ve ark. 1977) ve toplamının kuru maddesi %14 ile %18, %5 ile %7 protein (Daniels
ve ark. 1977; Huber, 1974; Otterby ve ark. 1977) %4 ila %5 yağ (Huber, 1974;
Otterby ve ark. 1977) ve 85 kcal net enerji/g bulunmuĢtur(Daniels ve ark. 1977).
Kaiser (1977), raporunda doğumdan sonraki ilk 7 sağımda %14,4 kuru madde, %5
protein, %4,3 yağ ve %9 kül bulmuĢtur.
Kolostrum Antikor Ġçeriğini Etkileyen Faktörler
Kolostrumun antikor içeriği pek çok faktör etkisinde Ģekillenmektedir.
Annenin özellikle kuru dönemde kötü beslenmesi, bağıĢıklık sistemindeki aksama ve
stres gibi faktörler kolostrumun antikor içeriğinin istenilen düzeyde olmasını engeller
(Logan, 1996; Flesh, 1982). Bu durum sonuçta buzağıların immunoglobulin
içeriğinde değiĢikliklerle sonuçlanır. ġekil 6.4 incelendiğinde Buzağı Ig düzeyi ve
yaĢama gücü arası iliĢkilere bakıldığında 1000mg/dl immunoglobulin içeren
buzağıların yaĢama gücünün daha yüksek olduğu anlaĢılmaktadır (Sellers, 2001).
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ġekil 6.4. Buzağı Ig düzeyi ve yaĢama gücü arası iliĢkiler
Buzağıların hastalıklara karĢı direncini artırmada 2 temel yol vardır. Birincisi
enfeksiyöz hastalıklara karĢı anaların doğum öncesi aĢılanması ile buzağıların doğum
sonrası ilk 6 saat içinde kolostrumu alması için gereken önlemin alınmıĢ olmasıdır.
Ġkincisi ise buzağıların salgın hastalıklara karĢı aĢılama programları çerçevesinde
bağıĢıklıklarının güçlendirilmesidir. Birinci yol ile sağlanan bağıĢıklık sayesinde
buzağı yaĢamının ilk 6-8 haftalık kısmında hastalıklara dayanıklılığı sağlarken daha
sonraki aĢılamalar hayatın diğer zamanlarında bağıĢıklığı garanti altına almayı
amaçlamaktadır. Bu nedenlerle sürü sağlık korumada kolostrumun kulanım Ģekli,
miktarı, verilme saati gibi uygulamalar ve elde edilen kolostrumun sürü içinde
kullanım Ģekli sürü sağlığında çok büyük farklar oluĢturabilmektedir.
Kolostrumun BağıĢıklık Maddeleri
Kolostrum
fraksiyonlar

özellikle

arasında

protein

fraksiyonları

immunglobulinler

önemli

açısından

zengindir.

fonksiyonlara

Bu

sahiptir.

Ġmmunglobulinler bağıĢıklık kazandırma özelliğine sahip oldukları için yavrunun dıĢ
etkilere ve hastalıklara karĢı direnç kazanmasına yardımcı olurlar. Ayrıca
bağırsaklarda

bir

protein

fraksiyonu
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olan

immunglobulinlerin

sindirimden

korunmasına yardım eden tripsin inhibitörü içerir. Ġneklerde immunglobulin GL esas
olarak kolostral immunglobulinlerdir. Ġneklerde immunglobulinler doğumdan
yaklaĢık 5 hafta önce birikmeye baĢlar ve muhtemelen gebe hayvanlarda östrojen
konsantrasyonunun

artmasıyla

iliĢkilidir.

Meme

epitel

hücrelerinde

serumimmunglobulin G1’i bağlayan seçici reseptörler vardır. Bunlar meme bezleri
boĢluğuna, hücre içerisinde transcapiller olarak taĢınır. Ayrıca kolostrumda IgU ve
IgA kan serumunda bulunandan daha yüksek konsantrasyondadır.
Kan serumunda 5 çeĢit immunoglobulin bulunmaktadır (Çizelge 6.4) . Bunlar
IgG, IgM, IgA, IgD, IgE dir.
Çizelge 6.4. Ġmmunoglobulin tipleri ve alt tip sayıları
Ağır Zincir






Ig tipi
IgM
IgG
IgA
IgD
IgE

Alt Tip Sayısı
2
4
2
-

Immunoglobulin M
Immunoglobulin M veya kısa formu ile IgM B hücrelerinde bulunan temel bir
antikordur. Kırmızı kan hücrelerindeki A ve B antikorlarına karĢı temel bir
antikordur. IgM kan dolaĢımında fiziksel olarak en büyük antikordur.
Serumdaki Ig'lerin %10'unu oluĢturur. Pentamer Ģeklinde 5 üniteden oluĢur.
Bu alt üniteler birbirleriyle CH3 ve CH4 ilmikleri ile disülfit bağları oluĢturarak
bağlanırlar. IgM’de "J" zinciri de bulunmaktadır J zinciri pentamerik IgM de
bulunumuĢtur.

Fakat

hexamerik

formda

değildir.

5-10

antijen

molekülü

bağlayabilmektedir. Molekül ağırlığı 900.000 Dalton dur. Sedimantasyon sabitesi 19
S. Yarı ömrü 5 gündür. Büyük bir kısmı (%80) damar içinde bulunur. Çoğunlukla
primer immun yanıtta oluĢur. Normal serumda 100 ml.'de 120 mg miktarındadır.
Olgun B lenfositlerinin yüzeyinde bulunan IgM'ler antijene özgül reseptör görevi
görmektedir. Plasentadan geçmez. Fötüste IgM düzeyinin artmıĢ olması konjenital
infeksiyon

veya

perinatal

infeksiyonu
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göstermektedir.

Aglütinasyon,

hemaglutinasyon, virüs nötralizasyonu ve komplemanı bağlama özelliğindedir.
Ġsohemoglutininler IgM yapıdadır. Gram (-) bakteri stimulasyonlarına karĢı en sık
oluĢan antikordur. Heterofil antikorlar, soğuk aglutininler IgM yapısındadır.
Sekretuar formu da tanımlanmıĢtır (Erik ve ark. 1998).
IgM normal serumda sıklıkla sipesifik antijenlerle önceden aĢılama olmadan
da bağlanabilmektedir. Bu sebepten IgM zaman zaman doğal antikor olarak
adlandırılır. Bu fenomen özellikle IgM’nin antijenlerle birleĢme yeteneğinin yüksek
olmasındandır. Antijenler doğada doğal olarak meydana gelmektedir. Örnek olarak,
IgM antikorları kırmızı kan A ve B antijenleri ile bağlanır ve bu antijenler yaĢamın
baĢlarında oluĢabilir. IgM antikorları temelde kırmızı kan hücrelerinin kümelenmesi
için sorumludur.

Immunoglobulin D
Immunoglobilin D (IgD) bir ankikor tipidir, olgunmaĢmamıĢ B lenf
hücrelerinin plazma zarlarında proteinlerin yaklaĢık %1’ ini oluĢturur. IgD kan
serumunda az miktarlara bulunur. Salgılanan IgD iki ağır delta (δ) ve iki hafif Ig
zincir ile ile monomerik gibi üretilir.
IgD’nin görevi dalaktaki genç B gücreleri hazır olduğu zaman sinyal
vermektir. Harekete geçirildiği zaman, bağıĢıklık sisteminde vücudun savunma
mekanizmasında yer alırlar. Bir B gücresi gibi olgunlaĢmamıĢ durumda girer. V(D)J
rekombinasyonu tarafından belirlenmiĢ antikor seçilmektedir. Bu belirleme daha
sonra

gelecekteki

süreçte

afinite

olgunlaşma

olarak

adlandırılmaktadır.

OlgunlaĢmamıĢ aĢamada, IgM antikorları hemen hemen yanlız olarak üretilir. Immun
kompleksinin formasyounu bu aĢamada B hücrelerini normal olarak öldürür ya da
aktif hareketini durdururmasına sebep olur, bu yüzden B hücrelerini tanımlayan
antikorlara kendiliğinden bağlanır. OlgunlaĢmamıĢ B hücreleri kemik iliğinin
dokusunda kan oluĢumundan ayrılır ve lenf bezlerinde olgunlaĢması tamamlanır.
IgM ve IgD antikorlarında iĢlevsel olarak farklılık ispat edilmemiĢtir (Anonim 2009).
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Immunoglobulin A

ġekil 6.1. Immunoglobulin A’nın yapısı
Immunoglobulin A (IgA) mukozal bağıĢıklıkta kirik rol oynar. Çoğu IgA
mukozal formda üretilmektedir (Fagarasan ve Honjo, 2003). Sekrefuar formunda,
ana immonuglobilin mukozal salgılarda bulunmaktadır, gözyaĢı, salya, kolostrum,
bağırsak salgısında, vajina sıvısında ve salhı formundaki prostat ve solunum
salgısında ve aynı zamanda kanda küçük miktarlarda bulunmaktadır. Çünkü enzimler
tarafından yıkılmaya dirençlidir, sekretuar IgA sindirim ve solunum gibi sert
ortamlarda hayatta kalabilir, vucüt salgısında çoğalan mikroplara karĢı koruma sağlar
(Junqueira,ve Jose, 2003).
IgA tamamlayıcı sistemin aktitörü zayıftır. α. Tipi ağır zincirlidir. Serumdaki
immungolobulinlerin %15-20'sini oluĢturmakta. Serumdaki IgA'ların % 80'i
monomer. Çökme sabitesi 7 S, Serumda 100 ml'de 200 mg kadardır. Molekül ağırlığı
160.000'dir. Damar içinde % 42 oranında bulunur. Yarı ömrü 6 gündür. Genellikle
dimer Ģeklindedir. Molekül ağırlığı 400.000 dir.

IgA1 ve IgA2
Ġki tip IgA1 (%90) ve IgA2 (%10) vardır:
 IgA1 serumda ve kemik iliğindeki B hücresinde bulunur.
 IgA2 ağır ve hafif zincirleri disülfit ile bağlanmamıĢtır fakat nonkovalent
bağı ile bağlıdır. IgA2 mukozadaki

B hücreleri tarafından yapılmaktadır ve

kolostrumda, ana sütünde, gözyaĢında ve tükürükte bulunmaktadır.
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Serum ve Sekratuar IgA
IgA’nın salgısal ve serumdaki formlarını ayırt etmek münkündür. Sipesik
salgısal IgA sekratuar IgA olarak adlandırılır, iki ek zincir tarafından 2-4 IgA
polimeri monomer olarak bağlamıĢtır.
Az sayıda veya olmayan IgA seçici IgA noksanlığı olarak ifade edilir. Bu
klinik açıdan bağıĢıklık sisteminin güçsüzleĢmesidir. Böbreklerde IgA birimin ile
IgA nefropati ile sonuçlanır. Koronik hastalıklarda IgA’ nın neden biriktiği henüz
bilinmemektedir. Bazı teoriler ise bağıĢıklık sisteminin anormal olmasından dolayı
bu birikmelerin oluĢtuğu yönündedir. Sistemik hümoral bağıĢıklıkta fazla etkili
değildir. Mukozal immunitede önemli rol oynar. Klasik yoldan komplemanı aktive
etmez. Alternatif yoldan kompleman aktivayonu yapabilmektedir. IgA bakteriyel
lizize yol açmaz. Lizozim enzimi varlığında gram (-) organizmalara karĢı bakterisidal
aktiviteye sahip. Sekretuar IgA antiviral etkisi olan bir antikordur. Aglütinasyon
etkisi bulunmaktadır.

Immunoglobulin E

ġekil 6.2. Immunoglobulin E’nin yapısı
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Immunoglobulin E (IgE), 1966 yılında japon bilim adamı Kimishige Ishizaka
tarafından keĢfedilmiĢtir. IgE memeli hayvanlarda bulunan bir antikordur ve alerjik
durumlarda önemli rol oynar ve özellike alerjiye karĢı hassas olanlarda (Gould ve
ark. 2003) IgE aynı zamanda bağıĢıklık sisteminde yeralmaktadır, imnun sistemde
Schistosoma mansoni, Trichinella spiralis, ve Fasciola hepatica, (Fitzsimmons ve
ark. 2007; Watanabe ve ark. 2005; Pfister ve ark. 1983) gibi parazitik konulara cevap
verir ve Plasmodium falciparum. tek güçreli parazitlere karĢı bağıĢıklığı savunma
önemlidir.
IgE tipik olarak kan serumundaki an az bulunan izotoptur. IgE nin normal
seviyesi IgG nin %0,5 kadardır (Arch, 2000). Serumda çok az miktarda
bulunmaktadır. (0,01 - 0.03 mg/100 ml). Yarı ömrü iki gündür. Tükrük ve nazal
sekresyonlarda bulunur. Helmintiyazlarda serumdaki konsantrasyonu artmaktadır.
Isıya duyarlı antikordur. Ġnvitro serolojik reaksiyonlara yol açmaz. Plasentadan
geçmediği için fetusta duyarlılık oluĢumuna neden olmaz. Alternatif yoldan
kompleman aktivasyonuna katılır.
Immunoglobulin G

ġekil 6.3. Immunoglobulin G’nin yapısı
Immunoglobulin G (IgG) monomerik bir immunoglobilindir. Iki ağır γ ve iki
hafif zincirden oluĢmaktadır. Her bir IgG iki antijenle bağlanır. Kan serumunda en
çok bulunan immunoglobilindir, kanda eĢit olarak dağılmıĢtır ve sıvı dokularda
serum immunoglobilinlerin %75’ ini oluĢturur (Junqueira ve ark. 2003). IgG
molkülleri plazma B hücreleri tarafından salgılanır ve birleĢtirilir.
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