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Synchronization or Oestrus in DiITerent Sheep Breeds by Progesteronc+eCG and
In vcst igati on of Cholcsterol and Prcgestercne Levcls

Özet: Bu çalışmada aşım sezonunda değişik ırk koyunlara senkronizasyon amacıyla I lorogeslon asetat-ec ö yapı larak ~azı

reprodüktif parametreler ile gebe hayvanlann kolesterol ve progesteron konsantrasyonları incelendi. Afyon Kocatepe Uni
versitesi Araştırma Uygulama Merkezindeki 12 Sakız. 15 Akkaraman, 14 lvesı ve 18 Dağhç koyun (n:59) kullanıld ı . Hay
vanlar rastgele ikiye ayrıldı ve kontrol 9rubunda (n:29) bulunan lann Ostruslan arama koçuyla belirlenerek elde aşım yap
nnk n. Deneme grubuna (n:3O) ise 40 mg llorogeston asetatlı sunger intravaginal yerteşti rilerek 14 gun süreyle bı rakıldı .

Süngerterin çıkarılacağ ı gün Sakız'lara 500, diğe rterine 600 LU eCG intramuskuler yapı ld ı . Östrusle r ara ma koçuyla be
lirtenerek, 48.·52. saatler arasında elde aş ım yaptınldı . Ayrıca her iki gruptaki hayvanlardan ge bel ik öncesi dönemde iki kez,
gebeliğin 45., 90. ve 135. günlerinde ve postpartum 10.günde kan alınarak kolestero l ve progesteron seviye ler i araştırı ldı .

Deneme ve kontrol gruplannda östrus gözlenme oranı % 100.0 olarak bel irlenirken, gebelik oranlan bakımından grup lar ve
ırıdar arası farklar önemli bulunmadı . Her iki 9~ da Sakız ı rkının kuzu verimi bakımından diğer ırklardan üstUn olduğu be
lirlendi (P<O.05) . Koyunlarda ortalama kolesterol değerleri gebelik öncesinde 67.15±2.35-72.26±2.50 mg/dı' gebel iği n

45.günde 64.86±1.63, go.günde 5O.07±2.07 ve 135.günde 62.69±1.63 mgfdl , pos tpartum 10.günde ise 46.74±1.06 mg/dı

tespit edildi. Progesıeronun gebelik öncesinde Sakız ı rk ında yüksek seviyede olduğu gözlenirken, gebelik ilerledikçe dö
nemler aras ı progesteron farklan önemli bulundu (p<0.05). Gebelik önces i 2.dönem hariç diğer dönemlerde kolesterol ve
progesteron arasında pozitif korelasyon olduğu belirlendi. Ayrıca kuzu verimleri ile kolesterol ve progeste ron seviyeleri ara
sında da pozitif bir korelasyon şekillendiği gözlendi . Sonuç olarak eşım mevsiminde porgesteron+eCG uygulamalannın

kontrol grubuna gö re bir avantaj oluşturmadığı , koleste rol seviyelerinin gabe lik dönemi ve kuzu sayısından çok fazla et
kilenmediği , progesteron konsantrasyonun gebeli k ilertedikçe kuzu sayıs ına bağ lı o lmaksız ın yükseldiğ i , ancak birçok tak
törün kolesterol seviyesini etkile rnesinden do layı bu ikili arasında belirlenen pozitif korelasyonun pratikle yarartı bilgiler ve r
meyeceği kanaatine vanldı .

Anahtar Kel imeler: Koyun, F1orogeston Aseta t, eCG, Senkronizasyon, Kolesterol , Proges teron

Summary: In this study, florogestone ecetete-ecü were administered in different sheep breeds to synchronize oestrus in
breeding season. Aeproduetive parameters, cholesle rol and progesterone levels ol pregnant animals we re alsa in
vesligated. Fitty-nine animals (15 Akkaraman, 18 Dağlıç, 14 Awassi, 12 Chios) reared in the Research Center ol Afyon Ko
catepe University we re used The control group (n:29) were checked for oestrus by teaser rams and mated. The sponges
containing 40 mg florogestone acetate were inse rted into the vagina and kept lor 14 days in the treatment group (n:3O).
Upon removal of the sponges. eCG was injected intramuscularfy (Chios 500 LU, other breeds 600 LU). The animals were
cneckec for oestrus and mated at 48-52. hours alter eCG injection. The blocd samples were collected from the ar rimals to
determine the cholesterol and prog esterone ıevers belore the insem ination (two times), on Day 45, 90 and 135 of the preq
nancy and on Day 10 atter parturiti on . The oest rus occurrences were 100.O"k in both co ntrol and treatment groups. The
oittererces in pregnaney rate among different breeds were not signilicant. rowever the lambing rate in Chios was sig
nificantly high in bofh groups (p<O.OS). ChoIesterOı jeveıs were 67.15±2.35-72.26±2.50 mg/d prior to pregnancy,
64.86i 1.63mg1dl on Day 45, 5O.07±2.07mg1d1 on Day 90, 62.69±1.63mg1d1 on Day 135 of gestalion and 46 .74±1.06mgldl
on Day 10 alter parturition. Progesterone coocentration was ccserved to be higher in Chios than that of the ett iers before
the insemination. The differences in the progesterone ıevers appea red to be signil icant in the later stage of pregnancy
(p<O.05). There was a posit ive correlation betw een progesterone and choıesteroı. except in the second s1age belare the in·
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semination. A poaitivecorrelatton was alsa detected between the number of lambs and choleslerol-progesterone levels. it
was concluded that the progesterone+eCG appncauon during oestrus season had no advanlage in diHerent sheep breeds.
Cholesterol corcentranon was not effectedby Ihe gestation period and the number of lambs. Progesterone levels were sig
nificantly differenlat every stage of gestation. The resultsaıso snowed that Ihe posınve coııelalion between cholesterol and
progesterone levels may not give any idea about pregnancy stage and number of lambs because of the many other taeters
effecting cholesterol concenlration. .
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Giriş

Modem koyun yetiştiriciliğinde en önemli hedefler
verimliliğin korunması ve reprodüktif performansın yük
seltilmesidir. Bu amaçla üremenin denetlenmesi plan
lanabilmektedir. Bu doğrultuda koyunlarda aşım se·
zonu içerisinde östrustan senkronize etmek amacıyla

oroçesterco-eca hormon kombinasyonu kullanılmakta

ve hayvanların ovaryum tonksiyonlan kontrol altına alı

nırken ovulasyon şansı da artırılabilmektedir (Bozku rt ve
ark., 1999; Alaçam ve ark., 200 1). Bu uygu lamalar
sonras ı östrusların 24.-57. saatler arasında gözlendigi
(Bozkurt ve ark.. 1999), senkronizasyon oranlarının

%92.0-100 .0 arasında olduğu, hayvanlarda elde edilen
gebelik oranlarının ise %84.6-85,7 arasında şe

killendiği aktarılmaktadı r (Gökçen veark. 1992; Ak ve
ark., 1995).

Bazı yerti koyun ırkıarında ikizlik oranları Ak
karaman "104-5, Morkaraman °/04-8, Dag lıç %1-2, lvesl
%6-10 olarak bildirilirken, Sakız ırkında bir doğumda

kuzu sayısı ortalama 1.7-2.3 olarak belirtilmektedir
(Aylug ve ark., 1990; Ünal ve ark ., 1997). Yapı lan ça
lışmalarda Kıvırcık koyunlarında 1.78 (Ak ve ark., 1995),
ivesi'de 1.475 (Alaçam ve ark., 2001) , Akkaraman'da
1.70 oran ında (Arsoy Başaran ve Deliai, 1997) doğum
başına kuzu sayısı elde edildiği bildirilmektedir.

Kolesterol vücut hücrelerinde sentezlenebilen bir
hücre zarı komponenti olup, beslenme, egzersiz, yaş,

cinsiyet, ırk, mevsim, gebelik, laktasyon ve birçok has
taIJğa göre de degişebilmektedir. Ayrıca progesteron
hormonu gibi steroidlerin de ön maddesidir (Özpınar ve
ark., 1995; A!lunok ve Başpınar, 2000). Koyunlarda ge
belik llertedikçe plasentadan salınan progesteron dü
zeyi matemal dolaşımdaki kolesterol" ve asetil koenzim
A'yı kullanarak sentezlenmektedir (Ataçam. 1999; Yıl

maz, 1999). Koyunlarda kan plazma kolesterol se
viyelerinin referans değerferi 44 .1·90 .1 mg/dı era
sındadır (Aieüo, 1998). Naz ıroğlu ve ark. (1997),
koyunlarda kolesterol düzeylerini gebelik dönemi ön
cesinde yüksek, gebelik ve laktasyon süresi nce ise
düşük bulduklarını, bunu da gebelik süresince artan
progesteron gibi hormonlara ve laktasyon baş

lang ıc ı nda kolostrum sentezine bağladıklarını, kimi araş
uncuarda (Krajnieakova ve ark., 1993) koyun larda ge
belik süresince kolesterol seviyesinin önemli derecede
değişmediğini, Rawa l ve ark. (1987) arttığını, Okab ve

BO

ark. (1993) ise gebelik dönemlerinin plazma kolesterol
düzeyleri üzerinde etkili olduğunu aktarmaktadırlar.

Koyunlarda gebelik süresince progesteron de
ğerleri 50. Günde 2-3 ng/ml, 125-130. günlerde ise 12
20 nglml'ye kada r yükselebilmektedir (Alaçam, 1999) .
Kuzu çokluğunun hayvanlarda progesteron seviyesini
yükselteceği, 125-130 . günlerde ikiz kuzulu koyunlarda
5.09 ng/ml, aynı günlerde üçüz gebetik olanlarda ise
9.18 ng/m l olduğu aktarılmaktadır (Arthur ve ark. , 1996).

Sunulan bu çalışmada, Afyon bölgesinde ye
tiştirilen değişik ırk koyunlarda aşım sezonunda flo
rogesto ne asetat+eCG hormonları ile östruslarm senk
ronize edile rek, hayvanlarda bazı fertilite
parametrelerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması

amaçlandı. Ayrıca koyunlardan dönemselolarak alınan

kanda kolesterol ve progesteron sev iyelerinin in
celenmesi ile bu ikilinin arasındaki ilişki ve hayvanların

gebelik dönemleri, kuzu verimleri arasında bağlantı ku
rulup kurulamayacağı nın değenendirilmesi planlandı.

Materyal v e Metot

Çalışmanın materyalini Afyon Kocatepe Üni
versitesi Araştırma Uygulama Merkezindeki aynı bakım,

beslenme ve barındırma şartlarında bulunan 1.5-4 yaş

larında 12 Sakız, 15 Akkaraman, 14 ivesi ve 18 Dağlıç

koyun (n:59) oluşturdu . Koyunlar çalışma süres ince
hava şartları elverdiğince işletme merasına çıkartıhrken ,

işletmen in durumuna göre günde 1.5 kg kuru yonca ve
rildi. Hayvanların genel sağlık durumları normalolmakla
birfikte gerekli paraziter mücadele ve aşılama işlemleri

yapılmıştı .

Hayvanlar aşım sezonda (Ekim ayı) iki gruba rast
gele ayrılarak aşağıda belirtilen işlemler uygulanırken,

hayvanları tohumlamak amacıyla her ırktan z'şer koç
kullanıldı.

Hayvanlara Yapılan Uygulamalar (Deneme grubu;
n:30; Akkaraman 8, ivesi 7, Sakız 6 ve Dağlıç 9): Hay
vanların östrusda olup olmadrklarma bakumadan hep
sine aynı gün 40 mg florogeston asetat içeren Syncro
part (Sanofi OIF, Istanbul) sünger lntravaqinal olarak
yerteştirildt Süngerler vaginada 14 gün bırakıld ı ve ç ı

karılacağı gün Sakız ırkı koyunlara 500 LU Chrono-gesV
eCG (intervet, istanbul), diğerferine 600 LU kas içi en
jeksiyon yapıld ı. Hayvanlara eCG enjeksiyonundan
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sonra 24.,30.,36.,42.,48.,54. ,60. saatlerde arama koçu
ile östnıs takibi yap ılarak, 48. saat ile 52. saa tler ara
sında elde aşım yöntemiyle tohumaneuar. To
humlama zamanından 14-15 gün sonra tekrar arama
koçu ile östrus takibi yap ı ld ı ve dönen hayvanlar ikinci
kez elde aşım yöntemiyle tobumlandılar,

Kontrol grubu (n:29: Akkaraman 7, lvesi 7, Sakız

6 ve Dağlıç 9): Hayvan la rı n normal mevsim içindeki
östruslan arama koçuy la takip edilerek elde aş ım yap
tırı ldı ve sonraki snusıan süresince tekrar arama koçu
ile östrus qösterenlere elde aşım yaptmkn.

Her iki grupta da fertilite parametreleri he
saplan ırken ilk iki aşım sonrası tohumlamala r dikkate
alındı .

Kan plazrnasmoa Kolesterol ve Proqesteron ana
lizleri : Gebelik oluşan hayvanlardan deneme gru
bunda sünger takılmadan önce ve sünger va rken 1'er
kez, gebeliğin 45.günü, 90.günü ve 135.günü ile post
partum 10.gün olmak üzere 6 kez, kontrol grubunda
ise gebelik öncesi dönemde 2 kez, gebeliğ in 45.günü ,
9O.günü ve 135.günü ile postpartum 10.gün olmak
üzere yine 6 kez v. jugularisden heparinli tüplere kan
alınd ı ve 3000 oevirde 15 dakika santrifüj edilerek
plazmaları ayrı ldı. Kolestrol ana lizleri ayn ı gün ya
pılırken, progesteron analizleri için ömekler -20°C'de
dondurularak saklande

Plazma kolesterol düzeyleri ticari kit (GÖKHAN®,
G-294) kullanılarak Spektrofotometre (Shimadzu, UV
1601) cihazı ile ölçülü rken, plazma progeste ron hor
mon analizi Güven ve ark . (1997)'ın bildirdiği şekilde

Enzimimmunassay tekniği ile yapıldı.

istatistik Analizler : Hayvanlarda reprodüktif pa
rametrelerde istatistik analizler Minitab (Minitab for
Windows 11.12) ve Sytat (Systat 5.01 for Windows)
bilgisayar programlarıyla eni-kare ve Genera l Linear
Model (GLM) prosedürleri kullanılarak yapıldı. Ko
lesterol ve progesteran değerlerinde ise varyans ana
lizleri için Harvey (1987) bilgisayar programından ya
rarlanılırken, bu iki özellik arası Pearson korelasyon
katsayılan ve ortalama değerle r, deneme ve kontrol
grupları faktörünün önemli (p<0 .05) etkilerine göre dü
zeltme yapı ldıktan sonra hesapland ı (Systat; Vanlı ve
ark., 1993). Elde edilen korelasyon anal izlerinde sa
dece kolesterol ve progesteron değerlerinin ayn ı dö
neme denk gelen verileri dikkate alındı.

Bulgular

Deneme grubunda sünger çıkart ılmasın ı izleyen
24-56 saatler arasında koyunları n tamamı nın östrusda
oldukla rı ve senkronizasyon oranının %100.0 olduğu

tespit edilirken, kont rol grubundaki hayvan ları n da aynı

oranda kızgınlık gösterdiğ i belirlendi. ' Çalışmada de-
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u • • • • • iO'Tl rı"',ı, '7v eroerec f oldS\L
gerle ndmlen her ıki gruba aıt hayvahıamı-OSIR.JS,-Ql:KJt:

kalma. doğum, kuzu verim, doğum baş ına cf(ıŞ'errfmzu

sayısı ve oran la rı tablo 1'de sunuldu.

Gebelik oluşan hayvanlarda dö nemlere göre or
talama kan plazma kolesterol ve progesteron değerleri

deneme ile kontrol grupları aras ı tüm etki (p<O .05~ jdü

zeltmeleri yapıldıktan sonra tablo 2'de b'?:19JJ~Jrn~r(1~i

grupta gebelik oluşan hayvanlarda ı rk ıa rın kendı ı ç

lerinde belirlenen kuzu veri mleri ile, geb~'fik°ôhCe'Sl r1ge
belik süresince ve postpartum 1o.güi'ire!rü~t15E!lTrıeneh

kan plazma kolesterol ve progesteron1değerlerkl(En

küçük kareler orta lamasl±SE) tab lo 3'dEilı~~[I!'J I.'rıI,ag1o

3'de gösterilen değerle r aras ı istatistikler hW'lHİ!Q ık~D9i

kontrol ve deneme gruplarına göre ele alrn~ı . t::ko1arak
dönemlere göre kolestero l ve proqesteron arasrtli~kij~r
kore lasyo n analizleriyle belirle nerek--tabICf-4'denooiliW
rimleri ile koleste rol ve proçesteron.arasekore'asyonlar
ise tab lo 5'de sunuldu. Bt tısrt ıl>iısl ebutse InyA .o.s

Tartışma ve Sonuç

Koyunlarda aş ım sezonu içerisinde yapılan pro

~esteron+eCG h?nnon. uygula~~~tıYı~~,tYclyı)~flrar ~~
ostruslan senkronıze ed l lebllmekte; layrı13a ~I.fS'aVııan
planlanab ilmekte ve dolayısıyla :el{Ş.r!Q:ıiıJte~arıır.1alısa~
lanabilmektedir. Su nulan çalışmada progesterdn.ıı:eGG

(deneme) grubunda senkronizasyon oran ı % 100.0 iken
eCG enjeksiyonunu tak iben 24--56 saat ler aras ında

hayvanların hepsin in östrusda 01;9,çı,-m1 , p g,z"ıgç[~_\~

rol grubunda ise östrus qözfenmeoranr da % 100.0 01<3.
rak belirlendi (Tab lo 1). Çalışmatlaı~lôe 1~llEf'rI '8'stRJs
oranları ve östrusa gelme saatleri diğei'lçellışrnalarla

(Ak ve ark., 1995; Bozkurt ve ark., 1 9~Ş.; [;tlı\!P:~mi9(11
ark., 2001) benzerlik göstennektedir. .

nOg .aer >I11ed58
Sunulan araştırmada çalışma g~f1lş-n Yf! N!JıP'Wt

belirlenen gebe kalma oranları arasmda1sIahstıı:!.açı~ri
bir fark göz lenmedi. ilk iki tohumlamalai'-sonras1QronUôı

grubunda toplam gebe kalma orcih'ı %7't:Ö, oene1h1ıCis
%84.0 olarak belirlenirken, kontrq~xJı~:~~~~iiR~iJ??~A
lamda gebe kalma oran ı açısı~q~nu}§lfı.~,~~~ ;'~@1,~
lirlenemedi (Tablo 1). Ancak sayısaıG.c:l~ğeqıQl.aı:akjp~

neme grubunda gebe kalma oranının yüksek olduğu

tesp it edildi. Elde edile n bu oran l ıı...~i~~J;ı.~ş~~ç!t~~~g
(Gökçen ve ark., 1992; Ak ve aıK•• 9~~r8fti!i1d!lıl~~
oranlar ile uyum içerisin~e olduğ~~li ' ;~~~Axn~~~l
Irşmada belırlenen dogum oranrl kontr'6r~llruti~n~~
%72.0, denemede ise %84.0 0Iaraı<,2f,eırrföRiFk§f.j~fı37
iki grup arasında istatistik 0Iaral(T'1J:l\1(t?ı:Je1ı'rt~hemekJ?
(Tablo 1). ı<; 1 169 ud nsfunuô

Ar.:ı~tınnadaki kuzu verimleri ff!2ei~~~ iRma~tt~~l~
1) her ıki grupta sadece Sakız ı rKı kUZ1Yls~I~Jrıın~~ I;
ğerlerinden istatistik açıdan far1(fi y rordUgu 1R~~~"~tl

. Ih 'n<,,," ,,''t\ il
ancak Sakız ırkının kendı denem~~ye~ '~unt~!"~~ ar ~
arasında fark o luşturmadığı gözleıi\:ji~ EmRUh yanf lfa
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Tatıb 1. Deneme ve konlrolgl\buna ail~n ostrus. senkrorıizaspı . tı:ıtUT&na L:LfiIRan ile gebe kalma. doğı.m ve kuzu verim omrılan

Parametreler pererne Kon"'"
1\J<L<a"""'" oaoııç ivesi """" T-., Akka<aman Dagç ""'" ..." T-.,

(n:8) (n;9) (n:7) (n:6) (n:30) (n:7) {n:9l (n:7) (n:6) (n:29)

n n n rı n " n n rı " " "
o.ıru. 8 9 7 6 30 100 7 9 7 6 29 100

5enkJorizasyon 8 9 7 6 30 100

Toh.sorvası 0SIrUS 2 2 6 20 2 O 3 6 21

lık aşınna gebe kalma 6 6 • • 20 67 • 5 • 3 16 55

ikinci aşırııda gebe kalma 1 1 1 2 5 17 3 5 17

Toplamgebe kalma 7 7 5 6 25 84 5 5 7 • 21 72

Doğu ran koyun 7 7 5 6 25 8. 5 5 7 • 21 72

Kuzu verim 9 10 9 15 43 6 6 9 11 32

Dağ. başına düş.ao kuzu' 1.27a 1.41a t.aoe 2.49b 1.72 172 12 7a 12 0. 1.27a 2.84b 1.52 152

' ; Amenin yaşınagöre düzelblmiş kuzu verirrleri

ab: Aym satı rda iMdı harl taşıyan değerler aıasr lark onemıidir (p<O.05)

Tablo 2. Gebelik oluşan hayvanlarda gebelik öncesi, gebelik
ve postpartum 10. gener arası dönemlere gör"e ortalama kan
plazma kolesterol ve progesteron değerleri '

Dönemle< KoIesıero1 (mgldI)
Progesteron(rg'ml)

(Ort.±SE) (Drt.±SE)

Gebelik öncesi 1. dönem ffl .l 5±2.35a 4.19±O.42d

Gebelik öncesi2. dönem 72.26±2.5Oa 2.08±0.34e

Gebelik 45. gün 64.B6±1.63a 7.44±O.36c

Gebelik 90. gün 5O.07±2.07b 8.19±O.25b

Gebelik 135. gün 62.691 1.63a ı O. l 8±D.2Qa

Postpa rtum 10.gün 46.74±1.06b 0.37±O.031

' : Kan plazma kolesterol ve progesteron değerleri ı rk/ar arası ,

deneme ve kontrol grupla rı arası tüm etki (p<:O.OS) dü
zeltrneleri yap ı ld ı ktan sonra bütün gebe hayvanlarda değer

hesaplamaları belirlendi.
a,b,c,d.e .f: Ayrı sütun larda farklı harf taşıyan değerier aras ı

lark önmelidir (p<O.D5)

araşt ı rmada belirlenen kuzu oranlannın Aytuğ ve ark.
( l 990)'nın bildirdiği oranlardan biraz yüksek olduğu ,

bunun nedeninin ise hayvanlann Afyon bölgesine
adapte Oıması , işletme bakım ve idaresinin eksiksiz
olarak yerine getirilmesi olarak düşünülebilir.

Sunulan bu çalışmada tüm dönemlerde elde edi
len ortalama kolesterol seviyeleri referans değerler

arasında bulundu (Aiello, 1998). Ôzprnar ve ark.
(1995) gebe olmayan koyunlarda kolesterol düzeyini
67.47±O.91 mg/dı, gebelerde ise 68.21±2.65
71.83±2.17mgldl aras ında değişti{ıini aktamıaktadır1ar.
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Sunulan çalışmada kolesterol seviyeleri tüm ı rklarda

gebelik öncesi ilk örneklemede 67.1S±2.35 mg/d ı bu
lunurken, gebeliğin 45.günde 64.86±1.63 mgldl,
9O.günde 5O.07±2.07 mgld l ve 135.günde 62.69±1.63
mgld l olarak belirlendi (Tablo 2). Elde edilen bu de-
ğerler referans sınırlar içerisinde olup araştırmacılann

(Özpınar ve ark., 1995) bildirdikleri değeriere gebelik
öncesinde uyum gösterirken, gebelik süresince
9O.gürdeki değerier dışında yakın ve benzer olduğu

gözlendi. Sunulan araşt ırmada 9O.günde bulunan ko
lesterol değerlerinin düşük olma sebebinin koyunlarda
gebeliğin devamını sağlayan progesteron honnonun
bu dönemlerde yoğun olarak maternal dolaşımdaki ko
festerolu kullanarak sentezlenmesinden (Nazıroğlu ve
ark., 1997; Alaçam, 1999; Yılmaz , 1999) kay
naklanabileceği düşünülmektedir.

Araşt ı mıada gebe koyunlarda elde edilen ko
lesterol değerieri incelendiğinde (Tablo 3), gebelik ön
cesi iki dönemde. gebeliğin 90., 135.gününde ve ay
nca postpartum dönemde ırklann kendi içlerinde
denerne ve kontrol gruplannda bir fark göz
lerernezken, gebe liğin 45.günürde ise lvesi ve Sakız

ı rklann ın kendi deneme ve kontrol gruplan aras ı nda

farkl ı bulundu (p<O.05). Her iki ırkta kendi gruplan ara
sında bulunan bu farkın hayvanlann bireysel fark
lılığından ileri gelebıleceğ i gibi aynı zamanda değerlerin

referans sınırta r içinde olduğu gözlendi.

Çalışmada tüm gebe hayvanlarda dönemlere
göre be ünenen ortalama kolesterol değerlerinde ge-
belik öncesi her 2 dönemde, gebeliğin 45. ve 135. gün
leri arasında fark gözlenmedi. Gebeliğ in 9O.günü ile
postpartum tnçönoe alınan örneklerin ise diğer db-



Tablo 3. Deneme vekontrol grıb.Jndakl gebelik oluşan hayvanlaıtla ııllI<ıon kendi ~rir'de beJjrlerlerı kllZU verimortalamalan ~e gebeliköncesi. gebelik ıW1e$in:e ve postpartum 10,giirôe kan plazma koIest8l'Oı ve pm
gesl8I'Of\ değerlell (EOOJçÜkkarelet ortalamasıtSE)

Irklar Gn.par KUlUsayısı Gebehk
örıcesJ 1.

Deneme 1,1lOtO.28 62,71t7.60
0:5
ı<OnırOI 127 iO.26 66 ,7olt6.")
0:7

62.16.tS,42 55,64rti ,66

~...
~

~

i
~•a•
il'
~•~
~
;.:

ı
?

Poı;tparlurrı

1 0. ~

Gebelık

135. glln
Gebf!jik,,"'"

5,02:1:.1.19 5.36±Q,81 8.95±Q.S6 0331<1,08

7.11:1:.1 .00 8.57to .69 9,16:t<l.48 0.35:1:.1l07

8.01:1:.1.00 7.26ıQ ,69 10.6110.46 0."3:0.01

Gebelik
45. gün

6,4Ot1.19 9,67iil ,B2 11.OB:t<l.56 0,36fQ,08

Proges1eron (~-
2,6211.17 Q, 11±Q,sıb 8,33t1.oo 8.0510.69 10.26:11).48 0.36±Q,01

" ' 511.39 1 66±O,97'l 6.46:1:.1 .19 697to.82 10.2"to.S6 O.32"tO.08

Postparilim G9behk G~ik

10. OOn eoces t . eoceaz.
72.02t3.96 51.74±2.79 "21:1:.1.17 12110.82

Gebelık

135. gOn

63.61t3.96 46.45±2.1B 2,2":1:.1 .17 2.55±Q,82

56.12H .69 44.4Ot3.3O 3.31:1:.1.39 0.97iil ,21

56.57:tol.69 46.51±3.JO

63,32:1:.4 ,69 48.5913.30 2 6911.39 2,91iO,97

66.2013,96 44,61±2.19

Gebelık

90. gün

52.8616.66

"9, 26~.62

66.2715.42

Kolesterol(mgldl)

71.00:15.42& 44.3Qı6 .66

5O.961-4.set' 51.43:15.63

"""• • er

61.011<1.58 52.35:1:.5,63

G~ik

45. gün

16.ij2j,4,58

7O.63t7 .29

83.9IH:6.18

n.66t7 .29

"""'öncesJ2,

63.101129

n.40t6.16

62 ,4~.16

74.()9t7,60

13,2311.60

63I UM3

66.5816,4)

Deneme 1.27±O24
0:7
Korıtrol i 21±02a
0:5

neoere H 1tO,23
n:1
Korll rol 1.2O:t027
n:5

!
e
;
-c

s

"8

J
a

,
~

Deneme 2-ol9±02"
0:6
Kontrol 2,84:10.32
0:5

61,3516.94

65,)917.60

n.61!6.66

61.26:1:.1.29

74.54:1:.4.gsa 44.501il.OO

49.45 :15 .4ıb 50.18:1:.:6.66

55.42z.(28 "H3t 3.01 6,33:1:.1.26 1.33:0.88" 10.151;1.02 9.7"tO.75 10.72-+().51 0."610.08

64.181-4.69 41.151:3.30 8,0111.39 4.03tO.971 9,02t l .19 9.8510.82 10.2410.56 0.3410.08

ajr Irk içRJe deneme ve kontıoi gn.ıpIllnrda bULıXIiın laıldı harfIaşoyan değec1er arası ıark Onemldr (p<:O'ıJ5) .



UÇA R. GÜNDOGAN. ÖZDEMIR. TE KERLI . ERYAVUZ. SARAN. ÖZENÇ

nemlerden farkl ı olduğu istatistikselolarak (pd).05) be
Iirtendi (Tablo 2). Gebelik dönemi süresince kolesterol
sentezini birçok faktörün etkilemesine karşın (Özp ınar

ve ark., 1995; Altunok ve Başpınar, 2000), aynı dö
nemde artan progesterona bağl ı olarak kolesterol se
viyesinde çok az da olsa düşüş olabilir (Nazı roğ lu ve
ark., 1997). Laktasyon başlangıcında ise artan ko
jestrum sentezinden dolayı bu düşüş çok daha fazla
olabilir ( Ôzpmar ve ark.• 1995) ve bu dönemde aradaki
istatistik fark önemli bulunmuştur (Tablo 2).

Gebelik öncesi dönemde hayvanlarda kan plaz
ma progesteron değeı1erinde ırklann kendi içlerinde
gruplar arası fark gözlenmedi. Sakız'larda ise pro
gesteronun diğer ı rkıardan yüksek seviyede olduğu

gözlendi (Tablo 3). Bu sonuçlar Sakız ırkının siklik ak
tivitesinde ovulasyonun birden fazla olduğunun ve bir
çokcorpus luteum şekillendiğ inin qösıerçest olabilir.

Gebeliğin 45 ., 90. ve 135. günlerinde progesteron
değerle rinde ırklann kendi içlerinde gruplar aras ında

fark tespit edilmedi (Tablo 3). Gebelik ilerledikçe ise
dönemler arasında öneml i derecede (p<O.05) fark. be
lir1endi (Tablo 2). Belirlenen bu farkın ve seviye ar
tı şının kuzu sayıs ına bağlı olmaksızın gebelik dö
neminin ilerlemesiyle şeki lleneb i leceğ i (Arthur ve ark.,
1996) ve kuzu say ıların ı progesteron seviyeleriyle be
lirlemede bireysel sapmalardaki farklılı ğın olumsuz so-

nuçlar doğurabileceği (Ünal ve ark., 1992) dü
şünülmektedir.

Araştırmada kolesterol ve progesteron değerle ri

kendi araları nda karşılaşt ı rı ldığı zaman gebelik ön
cesinde z.ömeklemede kolesterol ve progesteron kon
santrasyonlan arasında negatif korelasyon be
lirlenirken, diğer dönemlerde pozit if korelasyon olduğu

tespit edildi (Tablo 4). Ancak her ne kadar pozitif k0
relasyon elde edilse de, progesteron değerlerinin ge
belik süresi ilerledikçe artmakta olduğu, kolesterol de
ğerlerinin ise dalgalı seyir izlediği belirlendi (Tablo 2).
Postpartım dönemde progesteron değeı1erin in bazal
seviyeye indiği (O.37±O.03ng/ml), beraberinde ko
lesterol değerlerinin de azald ığ ı gözlendi (Tablo 2). Bu
dönemde kolesterol seviyesinin düşen progesteron
hormon seviyesinden etkilemediği, ancak taktasyon
başlangıcında yo{ıun olarak kolostrum sen
tezlervnesinden dolayı kOıesterOı seviyes inin de düş

tüğü ileri sürülebilir (Ozpmar ve ark. 1995). Aynca ko
yunlarda kuzu verimleri ile kolesterol ve progesteron
aras ında pozitif bir korelasyon şekillendiği (Tablo 5),
ancak bu pozitif ilişkinin istatistiksel olarak önemli ol
madığ ı ve pratiğe yönelik kuzu sayısı ve kolestero l
progesteron değer1eriyle ilgili olarak bir sonuç yan
sıtmad ığ ı belirlencli.

Sonuç olarak değişik ı rk koyunlarda aşım mev-

Tablo 4. Gebelik oluşan hayvanlarda gebelik öncesi. gebel ik ve postpartum 10.gOnler arasında elde edilen kan piazrna koles lerol
ve progesteron değerleri arasında belir1enen korelasym analizleri

KOLESTEROL (rTl!)'d1)

Gebe~k Gebel ik Gebebk Gebe~k Gebelik Postpartum

öncesi 1. öncesi 2. 45.gün 9O.gün 1 35.g(rı 10.gunü

Gebelik öncesi 1. 0.188

E Gebelik öncesi 2. -0.277

'" Gebelik 45.gunS 0.107
c
e Gebelik 9O.gUn 0.15 1•.. Gebelik 135.gJn 0 .006•
~ Postpartum 10.günü 0.180n,

Tablo 5. Gebel ik oluşan hayvanlarda belir1enen ortalama kuzu verim sayısı ile gebelik öncesi. gebeli k ve postpartum 10. gü nler arasında elde edi 
len kanplazma kolesterol ve progesteron değer1eri arasında belirUlnen korelasyon analizle ri

KOLESTEROL (mglci) PROGESTERON (rglrril

Gebeik Gebelik Gebeliğirı Gebeiğirı Gebeiğin postpar1ıxn Gebelik Gebelik Getıelik Gebelık Gebelik postpar1un
öoces t . Orıcesi2. 45 . glril 9O.g(nJ 135.glnj 1O.glnj Oncesi 1. öncesi 2. 45.gil 9O.gCwı 135.gUı 10.gi'l

KUZU
SAVISI 0.150 0.159 0.224 0.244 0509 0.287
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0.204 0.015 0.228 0.222 0.079 0.220



Deiişik Irk Keyuntaeda Proı:esteron+eCG ile Östruslann.• ,

siminde progesteron+eCG uygulamalannın kontrol
gfl4>lanna göre istatistikselolarak bir avantaj oluş

turmadığı belirtendi. Bunun yanı sıra koyunlarda ge
belik öncesinde kolesterol seviye lerinin birçok faktör
tarafından etkilenebildiği ve yüksek seyiı1i olduğu göz
lendi. Gebelik süresince ise koyunlarda plasentadan
salınan progesteronun matemal dolaşımdaki ko
leeterolu kullanarak sentezlend iğ i düşünülürse, bu dö
nemde kolesterol ve progesteron seviyeleri arasında

pozüit korelasyon un şekillenebileceğ i, ancak bu özel
l iğ i n istatistik önemi olmadığı tespit edildi. Laktasyon
başlangıcında ise yoğun kolostrum sentezinin ma
temal kolesterol miktannı duşurebileceği, fakat gerek
gebelik süresince gerekse Iaktasyon başlangıcında

şekillenen bu i lişkilerin bireysel farklıliktardan da çok
fazla etkilendiği sanılmaktadır. Bu nedenle koyunlarda
koleste rOı ve progesteron seviyeleri arasında gebeliğin

çeşitli dönemlerinde oluşan pozitif korelasyon iliş

kisinin pratikte yarar n bilgiler vermeyeceği kanısına

vankır.
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