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SAHA ŞARTLARıNDAKi iNEKLERDE FARKLI ÖSTRÜS SENKRONiZASYON
YÖNTEMLERiNiN FERTiLiTE ÜZERiNE ETKisiNiN ARAŞTIRILMASI *
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Investigat ion of Effeet on Fertility of Different Oestrus Synchronization Mcthods in
Cows in Field Conditions
Özet: Bu çalışmada, saha şartlarındaki ineklerde PGFz<ı + PGFZft' GnRH + PGF zw PRID + PGF zu ve deri altı implant +
PGF zu uygulamalarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranları üzerine etkisi araştırıldı. Materyalolarak 125 baş Holstein ırkı inek kullanıldı. inekler tesadüfi örnekleme yöntemi ile beş gruba ayrıldı. Birinci gruba (n= 25) 11 gün arayla iki kez
PGF Za enjekte edildi. ikinci gruba (n= 25) O. gün GnRH ve 7. gün PGF 1u enjeksiyonu yapıldı. Üçüncü gruptaki ineklere (n=
25) 12 gün süreyle PRID ve PRID'in uzaklaştırılmasından bir gün önce PGF 2a uygulandı. Dördüncü gruptaki ineklere (n=25)
ise kulak derisi altına yerleştirilen progesteron içeren implantlar 9 gün süreyle tutuldu ve implant uzaklaştırılmadan bir gün
önce PGF zcı enjekte edild i. Beşinci gruptaki inekler (n=25) kontrol grubunu oluşturdu. Tohumlamalar i. grupta son uygulamadan 72 ve 96, II, III ve iV. gruplarda ise 48 ve 72 saat sonra iki kez yapıldı. Kontrol grubundaki inekler (n= 25) ise
gel işen östrüslen takiben tohurnlandı . ineklerde gebelik muayeneleri II. tohumlamaları takiben 60·90. günlerde rektal muayene ile gerçekleştirild i. Araştırmada I, ii. III, LV ve V. gruplarda sırasıyla östrüs oranları ; %100. %96.00. %100 , %100 ve
% 100; gebelik oranları ise; %84 .00, %62 .50, %84.00, %72 .00 ve %52 .00 olarak tespit edildi. Östrüs görülme oranları
açısından grup lar arasında istatistiki farklılık saptanmadı (P>O.05). i ve III. Gruplarda elde edilen gebelik oranları V. gruptan
yüksekti (P<0.05). Bununla birlikte. i, II, iii ve LV. gruplarda gebelik oranları açısından istatistiki farklılık saptanmad ı (P>O.05).
Sonuç olarak , çift doz PGF zw GnRH + PGF 1u ve implant + PGF 1a yöntemlerinin PAl D + PGF zcx yöntemine göre daha ekonomik, uygulama kolaylığı ve hayvan sahibinin tepkisi açısından değerlendirildiğ inde ise çift doz PGF 1u ve GnRH + PGF zcx
enjeksiyonunun daha avantajlı olduğu belirlend i. Bununla birlikte, östrüs gözlemeden sabit zamanlı tohumlamaya imkan
vermesi , östr üsü senkronize etmesi ve tohumlama sonrasında yüksek gebelik oranı elde edilmesine olanak sağlamasından
dolayı çalışmada kullanılan bütün senkronizasyon yöntemlerinin saha ve i ş l etme şartlarında kullanılabileceğ i kanısına
var ı ld ı .

An ahta r Kelimeler : Östrüs, senkron izasyon , fertilite, inek
Summary: In this study . the effect of PGF 1u + PGF Za ' GnRH + PGF 1u ' PRID + PGF zu and ear implant + PGF zu appIications on estrus synchronization and fertility in cows in field conditions were investigated. A total of 125 Holstein cows
were used as material. Cows were randomly divided in to five groups . Two injections of PGF zu was applied 11 days apart
in the first group (n=25) . GnRH (day O) and PGF 2u (7 day later) was injected in the second group (n=25). PRID 's were inserted to the anterior vagina of each cow for 12 oays and PGF 2cx was injected before the day of PRID removal in the third
group (n=25). Ear implants were inserted to the ear of each cow subcutaneously for 9 days and PGF zcx was injected before
the day of implant remova l in the fourth group (n=25). Cows in the group V (n=25) were served as contro l. Artificial inseminations were performed twice at 72·96 hours in the group i and 48·72 hours in the groups II, iii and IValter the last
application. Cows in the control group (n=25) were inseminated with regard 'o the spontaneous estrous . Pregnant cows
were determ ined by rectal palpat ion between 60-90 days after the second inse ·;jnation. Estrous and pregnancy rates were
% 100, %96.00, % 100. %100 and %100 ; %84 .00, %62 .50, %84 .00, %72 .00 anı %52.00, respectively, in the groups i, ii, iii ,
IV and V. Identical estrous rates were found in all groups (P>0 .05). Pregnancy ı ares in the groups i and iii were higher than
group V (P<0.05). However pregnancy rates were similar in the groups I, ii, iII and LV (P>O.05). In conclusion. it was determined that two injections of PGF 2u • GnRH + PGFı<ı and implant + PGF zu methods are more economic than PRID +
PG F Zıı method . Looking the more advantegeous about application easiness and agreement of tarmer, the injections Qf

PGF 1u 11 days apart and GnRH + PGF 1a is more advantageous. However, it was concluded mat . all of the synchron ization
methods used in our study were determ ined as useful because of allowing fixed-time insem ination withou1 estrous detection, synchron ising estrous and increasing of pregnaney rates in field cond itions.
Key Wo rd s : Oestrus, synchron ization, fertilily. cow
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V. Grup: Bu gruptaki i n. 25) mekter kontrol
grubunu o luştu rd ula r ve herhangi bır uygulama
ya p ı lmadı. lneklet. hayvan sahipleri la ralınd an
OstrOs behrtilerinin gOzlenmeSlnl takiben, rektat muayenecıe regrese olmuş karpus luleumla tHrhkte
Graa' lollıkul(njn vartıo ı ve uterusta kı tonus art ışı
dıkkalo al ınarak bu kez tohumIand ı.

ka rşı laştırıl mıştı r .

Maleryal ve Melol
Çalışma, 41 ' 14 ' eraemı ve 29° 36' boytam ı
üzennde bulunan Istanbul ılı Ş ı le ilçesinde yapıl d ı .
Araşt ırma , ortatama çevre sıcakl lO ının 11.1 OC ve
~ı1 nerntn 85 .45 oIdUOu 2000 yılı NiS3ll- Mayıs
aylarında yurUtüldu . Mat8fY<ll olarak . yaşları 3-6
arasında cıegışen son dOOıJrnunu normaı yapmı Ş ,
herhang ı bır pOStpartul1 sorunu oımamış ve postpartum
60-90
guner
arasında
tıutunan,
dOQumundan SOfYa en az bil" kez ostrüs göstermiş
ve r~ tal palpasyonôa herhangi bır Idnk bOZUfıdı.ık
belırlermeyen 125 DaŞ ~ st8V1 inek k~*J ı .
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(CRESTAR, Intervet.
Aynı anda 3 pg norgestomet • 5 pg Ostradd va_ate lıı ombınaS)'Of'J Çeren enıektabl SOLUSYOn kas
IÇI enJ8kıe edıkiı EnJ8kSlyonu tak ıben 9 güı sonra
ımPIantIar çıkarıld ı . Implantların çı karılmasından 24
saat Once, progesteron uygulaması s ırasında olası
fizyolojık kOf'PUS luteumun regresyonunu sa~lamak
için 500 pg ccpeosteroı enjeksiyonu yapıld ı .
lnakler , implanıın çıkarılmasını takiben 48 ve 72.
seanerde ıkı kez toh umta ndı.

Sunulan araştırmada : saha şartlarındaki inek·
lerde. 11 gun arayta çıft doz PGF~, GnAH enleksiyOnundan 7 gun SONa PGF~, 12 gün süreyte
vaginal PAIO ve 9 gün süreyle proge sıeronun kulak
densı eruna ımpl a nt uyg ula ma ları n ı n , Ostrüs senkromzasvcnu ve g ebe lik oranı üzerine etkisi
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engeUermesadır (De Aensıs and Peters 1999). Etkı.
tMr Ostrus senk ron zasyOn yOntenıtnde . Ostri.ıslenn
12·24 saat ıçınde ıop&anması , yOksek OstrUs ve OYUlaS)U'l cevatamn ok.ışmaSl ve bır st.n lOıI'U'Rama
uygutama.,yta yUksek gebelok o<anıntr1 elde ed"
meSl ıstenıı ( [)ı;sJl; ın ve ark 20(2) Bu amaçla c:ıeoışik
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ieon dana harake olmaları ) ve raktal muayene
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ma , rek tovagınal tohumlama yOnıemıyle kcrpus ıne
rıye bırakıldı . Suni tOhumlama uygulamal arının
tamamı aynı hekım tarafından gerçekleştırildi .
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Tartıtma
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60·90. gunlerde rekıaı muayene ile
gerçekıeştınkh Ge~ık muayenesi: komu uten1er
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ve V grupIa,a Ad 0StrUS ve geOeik

ostn:ıs Oranı ("'Y.) Gebelık Oran ı (%o)

i Grup (n=25)

100 (25125 )

8400a (21125)

ii Grup (n=25)

96 00 (24125)

6250ab (15124)

Lu Grl4> (n=25)

100 (25125)

84

IV Grup (n=25)

100(25125)

72DOab (18125)

V Grup (na25)

100 (25125 )

52.00b (13/25)

(n..125)

A yn ı
arasındakı

ooa (21125)

99.20 (1241125) 70.97 (881124)

ll., lll .• iV. ve V. gruplarda öströs oran-

bulmu şlardır.

suas ty ta % 100. %96. % 100, % 100 ve % 100 . qe-

belık oranlar ise s ı rası yl a %8 4, %62.5, %84, %72
ve %52 olarak tespit ed il mi ş tir.
Ara şt ırma d a ku ll a n ılan

00QrU bel ırıenetMlrnesa .
içJn harcanan zaman. para ve ışgücünün

PGF:a anıeksıyonu Ostrus arslIQI. sık lusun
dOnemıne . uygulama anında mevcut damınant toı·
likül(nı bulundu{ıu evreye ve korpes luteum un ge-nleme hı zı na baO hd ı r (Baklacı ve v ....aı 1999).
Momcilovic ve ark ( 1998). 14 gün arayla 25 J.19 chneprost enjeksiyonu ıle senk ronize ernkten ınek·
lerde. ikinci enıeksryonu takıp eden 7 gün içinde
%52 oranmda ösmss gOZlemışlerdır . Ont>tr gün ara
ile 500 Jl9 cto pros tenoı enjeksıyonu ıle yap ılan bır
çalı şmada . ik incı erue ksıvo nu takiben inektefde
%61.5, dövelerde ise %53.8 oranı nd a östrus tes pıt
ed il m iş tir (Arat ve Çolak 2004). Atacam ve ark
(1989), 11 gün arayla 500 Jlg cıo prostencı enj ekte
e ttıktert mekleroa östrüs o ra n ı nı % 100 olarak

sulunda 'ark lı harf t aşı ya n grupı a r
lark ı stausukı aç ı dan önemlidir (P<Q. 05)

Bı rı ncı .•
la rı

iş

ineklerde
sek~
senkronııasyon.
pmgesteron tıormonu kullanılarak, kan progesteron
düzeyınn y(tk.seil: tutulması ya da prostaglandın
normonu kullanılarak korpus luteumun ıee edılmesı
yoluyla yaptımakladır (De Rensis ve Peters 1999)
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T atıio 1: d e Oz et1ecYnıştır.

G.-

Topıam

dOlver ıml

eoe edıi ·
bellr1enememesı sonucu
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S...-ıu&an çalışmada I.

altna.tıılmesıoe .

yavru verimsnın dQşmesl. Ozelık~ hayvanların
sUrekli baOIl tlJtulduQu işle~erde Oneml ı bır sorund16. son yıllarda. sıOlrcıhk ıŞletmefennde hayvanıarın Ostrüs sıkıusıarının rsteeen zamana g6re

oranıarı

onemını

ve Sonuç

yOksek oranda

mesıne baQlıdır

şekillendlQ i

tOtal çarpma ko-
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dOlverımi

alınabilmesi de

gOre yap dcı ı .

eç.srecan

Olarak

S ı!)ı r yetıştıncd~ınde verımlılık, neyvaoıarcan

takıben

sentamlann palpasyonu,
kornu uıeece nuktuasyon

oranları ıstatıslıkı

Çalışmada

I. grup ıa elde edi len % loo1ük
Alaçam ve ark ( 1989)' nı n tespit ettık leri de!)ene benzer. Momcilovic ve ark ( 1998) ve
Aral ve Çola k (2004)'ln buldukları deQerrerden
yüksektır. Sunulan ç alı şmada elde edılen oranın
bahsed ilen a ra ştırmacıların tespı t eıtıkleri oran lardan yüksek olması çalışmada östrüs tespiti IÇın
gözlemi n yanında raktal muayene bulgularının da
de!)ef1endırilmış
olması .
bununla
bırlikte
araştırmacıların östr'ÜS tespı tı,.. yalnızca gözlem
yOn temıne 90re yapmaları ve subOstrOs gOsteren
ö sı ros o ra n ı.

P RID ve implantla rdan

nçnınroe düşme gözlen me m i ştı r . Ikinci gruptaki

ineklerden bir tane si. PGF !u u ygul and ı kta n 2 gün
sonra rreıösırus k anaması gö ster mış ve bu inekte
c strus
tespı t
ecüemerruşur .
Üçüncü
grupta
PRımerın uzaklaştmımasuu ta k ı ben 12 mekte vag ınal akıntı gözlenmışlı r

Araşt ırmada I. II, iii ve ıv . gruplarda saptanan
6strüs oranları aç ısından gruplar ar asında istatıstiKi
lan.. tespıt edılmamişlı' (P>O.OS) Gebel ik Olanlar ı
açıs ından i ve ILI gruplar .:e V grup a:-asındaki
1arld ıhk
rstausnki açıdan Onemlı bulunmuştur
(P<O.051 Çalışmada i. ii. iii ve iV. gruplarda saır
tarlan gebelık oranları arasında harl'larıgı tMr far'd ıl ık
gözlenmemıştır (P>O.05) . Ayrıca Il. rv ve V. g~

ineklerı
Cah şmaı

tespı!

rc e

tan..:lılıkların.

edememelerıne

ıılde

edılen

oraNar

baQlanatıdır
arasındakı

A1açam ( t 99 7)' lo behr'nJgı go prestaglandJrlierle yapılan senkl'OflIZasyon çal ışmaların
cıa . Myvanın sıkJusur'ul uz..., sürmesı halınde. bı ·
nncı pro:;tagtandın enıekSlyonundan sorwa korpus
lutSl.6TlUfl tormasyonunuı geokmesı ve IOı lıkütel
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gelı ş ı m ı n aksamasına ba~1ı
b a şa rıs ı n ı n d ü ş rtıe sme

veya

Iuteoüzts şek illenebi lmesine
oneceör d üşü nülmek tedir .

o üveıcroe

daha k ı sa sürdü{Jünü ve d övele nn
PGF2t• enjeksiyonunda n 48·72 saat sonra tohumlanması ge rektiğini ifade etmektedirler. Alnimer
ve ark (2002) ve Borman ve ark (2OO3 )'n ın
çalışmalannda tek tohumlama yapmaları. bununla
birl ikıe
sunulan çalışmada ikinci PGF!.. enjeksiyonundan sonraki 72 ve 96. saatlerde iki tohumlama yapıımas ı da orantar üzerine etkili ol m u ş
olabilir. Ça lı ş m ad a kullanılan materyal in, inekterde
reprod üküt verimin en yüksek o l d uğ u 3·6 yaşlar
arasında bulunması , i. grupta gebelik o ra n ı n ın
yüksek olarak saptanmasının d iğer bir nedeni olabilir. Bu konuyla ilgili olarak Laf ve Kaneene
(1988), ineklerde reprocöknt verimin en yüksek
dönemin in 6 yaş ına kadar olduğ unu ve özel h k l ~ 7
yaşından
sonra
fertilitede
önemli
d üş ü ş
görüldüğünü bildirmektedirler.

olarak senkronizasyon
bazı durumlarda k ısmi
(Çoyan 2002) baQh cıa 

ikinci PGF 2u eniekstvon una verilecek cevap,
emeksiyon sı ras ı nd a diös trüsün geç döneminde
olan ineklerde. erken dönemde olan ln ekıere göre
daha yüksek ol m aktad ı r (Xu ve Burton 1998). Bu
nedenle. d ~ i ş i k çalış mala rda saptanan oranlar
a ras ı ndaki farklı lıkların , çalı şma larda kullanılan materyatlenn ba zıların ın erneksiyon sıra sında luteel
döne mın değ i şik aşamalarında o l ma s ı na da baQh
ol a b i l ec eğ i düşün ülmekted ir .

Ondört gün arayla 500 pg cıo pro ste no! enjekte
238 Inekte östrü sler q öztenerek tohumla ma
ya p ıl m ı ş ve %8 1.6 gebelik oranı tespit edilm iştir
(Jobst ve ark 2000) . Alnimer ve ark (2002 ), 30 inek
üzerinde yürüttükleri ça lı şma larında mektere 14 gün
arayla iki kez 15 pg PGF 2u analoğu enjekte etmişle r
ve toh umla mal arı ikinci enjeksiyonu takiben
os trüsıen gözleyerek yapmış lard ı r. Araştırmada elde
edilen gebetik o ra nı %16.7 Olm u şt u r .
edı len

Lemaster ve ark (200 1). 197 mek üzerınd e
yürünükleri çalışmala rı nda . 100 pg gonadorelin enjeksiyonundan 7 gün sonra 25 pg oıropro st uvqutarmşla r
ve
%4 5.2
or a nı nd a
östrus
q öz ternişfe rdrr . D iğe r bir araşt ırmada (Stevenson
ve ark 2000) ise. 100 J19 gonadorelin (O. gün) + 25
pg dinoprost (7. gün) uygu lanan 117 inekle %85.4
östrüs oran ı tespit edilmiştir . Kaya ve ark (1999).
10 i neğ e O. gün 20 pg busereün ve 7. gOn 150 /Jg
Dccloprosten ol enjekte emuşıe r ve ösnüs oranını
%100 olarak bulmuşlard ır .

Borman ve ark (2003). 25 pg PGF ro a n aıcöunu
11 gün arayla iki kez uyg ul adı k ları inekleri (n=101),
ikinci enjeksiyondan sonra ösnüsten takiben toh urnl a mı ş l a r ve %22.6 gebelik ora nı s a pta mışta rdır .
Lopez-Gatrus (2000), 11 gün arayla 500 pg cıop
rostenol enjekte ettiği döveren (n=636) 72 ve 96. saatlerde sabit zama nl ı olarak ton umlamış ve %44.8
or a n ınd a gebelik tespit etmrş nr.

Çalışmada GnRH + PGF2(J uygulanan qrupta
saptanan %96.00 östrü s o ran ı ; Kaya ve ark
( 1 999)'nı n elde ettiği değ erden düşük , Steven son
ve ark (2000) ve Lemaster ve ark (200 1)'n ın 00ürttiklert oranlardan yüksek olarak bulunm u ştur .
GnRH uygulama sı , doza bağ lı olarak mevcut donunant fcllik ülıerin ovulasyonuna neden olur ve
oluşan korpus luteum progesteron sevı yesinın
yükselmesini sağlar. Böylelikle 7 gün sonra enjekte
edilecek olan PGF!(J'ya kar ş ı d uya rlı ıutea t doku
artar. Sunulan ça lı şmada östrüs o ra n ın d a ki d üşme
ça lışmada k ullanılan GnR H dozunun, Kaya ve ark
(1999 )'nı n çalışmala rın da kullanıla n dozdan daha
düşü k ol m a s ın a baqlanabilir. Stevenson ve ark
(2000), çalışmalarını 4 a yrı sürüde yaptıklarını ve
ö sır c s ora nı üzerine sürünün bulu ndu ğu böl g enı n .
postpartum
sürenin
ve
İ n e kfe rm
vücut
kondüsyonlarının etkisi oıduqunu belirtmektedirler.
Sunulan çalışmada östrüs oranının. Steven son ve
ark (2000) ve Lemaster ve ark (zoo t j'nm saptadıklan oranlardan yüksek ol mas ı , östrüs septama
et ki nliği , ineklerin bulunduğu bölge. postpartum
süre ve vücut kondisyonundan ileri gelmiş olabilir.
ç oven ve " ekeli (1996), günd e dört kez 30 dakika
söro ile yapılan gözlemlerde östrusle rin %100

Ç a lı ş mada I. grupta saptanan %84.oo'lGk qebehk o r a n ı , Jobst ve ark ( 20 00)' n ı n tespit ettikleri
orana yak ı n . Lopez-Gatius (2000). Alnimer ve ark
(2002) ve Borman ve ark ( 2003 )'nı n tespit ettikleri
oranlardan ise vukseknr . Oranlar aras ındak i fark;
hormon uygulanan hayva nlarda ola bı l ec ek bakım
besleme eksik liğ ine bağlı olarak ortaya ç ı kan hipogliseminin qc nodal ho r monla rı n sentez ve
salı nı mı n ı olumsuz etkilernesi ve tohumlama teknisyenlerinin becerilerinden kayna klanabilir. Yapıl an
bu ça lışmada materyal seçı m i nd e dikkate a lına n krite r lerın de fertilite oranı nı a rttı rd ığ ı düşünülmekted ir .
A y rıca, ve Lopez-Gatius (2000)' un çalışmal arı nd a
materyalolarak düveleri ku llanma la rı ve tohumlama
protokolün ü o üveıe re uygun olarak ikinci PGF2ıı enjeksrvonundan sonra 48-72. saatlerde d eğ ıı de 7296 . saatlerde yap mala rı , sunulan çalışmada elde
edılen gebehk oran ın ı n bu araştırmacı ların saptadtklan oranlardan yüksek bul u n m a sı n ın sebeplerinden cinsi olabilir. Alan ve ark. (199 1) ve
Çoyan (2002). ouvete roe PGF2t,-6 strüs a ra lığını n
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be-

hrtrnek tecmer.

Jemme son (2000), 3 12 ı nek üzerinde yürüttüğ ü
mektere. O. gün 10 pg buse rehn + 7_
gun 25 pg dınoprost + 9. gün 10 JJQ buserenn uyg u ıam ı ş ve 10. gUn bütün ınekler! sabit zamanlı olarak tOh umlam ışlır . Araştırma sonucunda gebe/ik
o ranı %38 .1 olarak tescn ed i lmiştir . DeJanette ve
ark (200 1), yaptık ları çalışmada O. gün 100 J.19 gonaoc reün + 7 gün 25 I1g dinopr ost enjekte ettikler i
ınekl 9fi ö strOsleri gözleyerek tohumlarmşrar ve gebal ı k oranını °/030.3 olarak butmuşıardrr . OiQer bir
a r aştı r mad a (Yamada ve ark 2002), O. gun I. gruptak ı ınek lere 100 119 ve ıı . gruptakilere ise 50 pg ter urehn asetete enjek te eourmş ve 7. gOn bü1ün mekıer e 500 JJ9 Clo pro stenol uygulanmışt ır . Elde edılen
gebelik or an ları i ve II. gruplarda sırasıyla °459.5 ve
%6 1.1 olmu ş tu r .
a raştı rmada

_ Çalışmada II. grupta elde ed ı len %62 .soı lk geve ar k ( 2OO2)'nı n elde ettikleri
oranlarta benzer , Jemmeson (2000) Ile OeJarnette
ve ark (200 1)'nı n saotadr ktan sonuç/ardan yüksek
bulunmuşt ur . Jemmeson (2000) ve DeJamette ve
ark (2001 )'n ı n çalışmalarında tek tohumlama
yapı lmasına rağmen sunu lan çatı şmad a PGF2<ı: enjeksiyonundan sonrekı 48 ve 72. saatlerde olmak
üzere iki kez tohumlama yap ılması , gebelik oranl a rı nı arttırmış olabilir. A yrıca Mareira ve ark (2000 ),
GnRH + PGF 20, yön ternivte yapılan senkronizasyon
~ygu.lama.larında , GnRH enjek ciyonunu n y~pıldı{ıı
ostrus sık lusu gününün elde edilecek gebelik
o r a n ın ı et kifediğin i beürtmektednter. Taponen ve ark
(2000), seksüs t siklu sun jik üç gününde yap ıla n
GnRH u ygulamal arın ın . takip eden bir hafta boyunca progesteron seviyesinde düşü şe neden
olduQunu ve bu dönemde yapıla n PGFıa enıek s iyon larını takiben tonumla nan ı nekt ercen elde
edilen gebetık o ra n l a r ı n ı n düşuk ot abneceğini vurqutemak tacmar. Kawate ve ark ( 2()O.ı1J ise GnAH +
PGF ıu uygu lamala rında Gn RH enieksivontannm
seksuel siklusun 15. günÜnde ya pılm ası halinde gebelık o ra n ı nı n düşük olabileceoini btldirmekt edirler.
Çalışmalarda saptanan gebehk oranl a rı a ras ı nd aki
. farklı l ıklar ın . uygulanan GnAH enıeksıyora annm
belık oranı ; Yamacıa

gün sonra kas içi 5 pg östradrot 17B enjekte
etmişler ve CID R', uzaklaştırdıktan sonra kas IÇi
500 pg doprostenol enjeksiyonu yapm ışlard ır .
Araştırmac ı lar Ostrüs görulma oranı nı % 100 ola r a ı..
tespit eursşrerotr. Folman ve ark ( 1990), 7 gün
süreyle ıne kle re PAID uygu lam ı şlar ve ç ı karmadan
bir gün önce 25 pg dooprost enjekte etmişlerdır .
Araştırmac ı lar %76 ôsuus or anı saptamış/ardır.
Oi{ıer bir araştırmada (Lane ve ark 200 1), 10 gün
süreyle PRID uyg ulanan ineklere 7. gun 15 pg lupresnot enjekte edilm iş ve östrüs oranı %9 5.6 olarak
bul unmuştur .
Çalışmada

PRID + PGF :>u uygulanan grupta
tespıt edılen "4100 östrüs o ra nı ; Garda ve Salaheddi ne (200 1)1n elde ettıkleri oran ile benzer ,
lana ve ark (2OO 1)'nı n saptad ık ları cranlara yakın ,
Foırnen ve ark ( 1 990)' nı n elde ettikler i oranlardan
ise yüksek bulunmuştur Çal ışmada PRID ile birlikte östradioı kulla nı lma sı nı n , saptanan esıröe
oranları
arasındaki
tarkm nedeni olabilec~ ı
duş(Jn ü lmektedir . temaster ve ark (1999), progesteronla birlikte östradioı kullanılmasının senkronızesson

oranını

arttırdı{ı ın ı

vurgu lamak tadırtar .

PRID'lerin uygulanma
sureıen ve içerd i~i proges teron m ikta rların ın da
senkronizasyon o r a n ta rı nı etki ledi{ıi d üşunutmek
A yrıca ça l ışmada kullanılan

ıeor .

Munro (1988), 1.55 gr proqesteron ıçeren
PR tD'in 14 gün süreyle uygula nmasını takiben
%32 .14 gebelik ora nı elde etm işti r , Haddada ve ark
(2002), 89 ine{ıe 10 gün süreyle PRID uygulamış
ve PRID ç :~,a rıld:Qı gün kas içi 500 LU eCG enjekte
e t mi ş le rdi r .
A raştırma cılar
inekle ri östrüsle nn
gözlenmesinl takiben bır kez tohumtarrus Ile %69 .7
oranda gebelik se pta rmşıercu . Lucy Ile ark (200 1)
ya pt ı k la rı a raşt ı rma da , lnek ve du vetere 7 gün
süreyle 1.38 gr progestero n içeren elDR uyqurarmşla r ve çıka r madan bir gün önce 25 J.I9 dinoprost eojek te etmişle rdir . Gebelik oranları etçi
inekim de %65 , etçi düvelerde %61
sütçü
duvelerdc %53 013rak saptanm ışt ır .

ve

Çalışmada ,

PRID + PGF 1u grubunda bulunan
gebelik oranı , Munro (1988) , lucy ve
ark (2001 ) ve Haddada ve ark ( 2OO2)'n ı n belirttikten oranlardan yüksek bulunmuştur. Munro
(1988) , Lucy ve ark (200 1) ve Haddada ve ari<
(200 2)'nı n çalışma larında tohuml a mal arın bir kez
yap ı lmas ına raQmen sunulan ça lışmada 48-72 seatıerde i:.:ı tohum lama yapılması gebelı k oranı nı
artt ırmış oI a bilır. Çalışmada saptanan gebe/ik
oranının Munro (19ae)'nun çalışmas ında elde edilen orandan yüksek olmas ının , PRID uygulama
süre lerinın
faı1<lılı{l lndan
ileri
geld iğ i
°kS4 .00ı ük

seksoeı sı klusun larklı oönemıennoe yapılması, ISI,
ı ş ı k ve nem g ıbı çevresel tak törter ve ma teryal olarak kull anıl a n hayvanların farklı ırk ve yaştan otma l arı nd a n kaynaklanabileceo ı düşunülmekted ir .

Garcia ve S ata heddıne (2001) , a raşt ırmala
9 gün sü reyle e lDR (1.9 gr progesteron) uygulamıŞl ar , uygulama başlad ıktan 2
rı nda i nekıe re

"

Hl ' I. H U ı.. ATA MAN
ora n ını n

nedenlerinden biri olabilir. Nitekim Britt
(1987), kimi zaman progesteron uyg u lama s ı sont a nd i rild iğ ı nd a ovaryumda aktil bir korpus luteum
bulunabiteceqinl ve bu durumun senkronizasyonu
negatif y önde etkile yeceği ni ve Odde ( 1990). impl a n ı ç ıkan lmada n bir gün önce PGF 1u enjeksiyonu
ile
östr üs
o ra n ı n ı n
arttınlabüeceğmi
vur-

düşünülm e k tedi r.

Austin ve ark (1999 ), uzun süren
progesteron u yg u l a m a l a r ı n ı n intrauterin o rta m ı ve
spertna transportunu olumsuz etkileyerek fertiliteyi
düşü rdüğünü vurqula maktadular. Odde (1990) ise,
14 günden daha kı sa süreli progeste ron uy~
g ul amas ı nı n tertütteye olumlu etkisinin oldu ğunu bildirmektedir. Sunulan ça lı ş m ad a saptanan gebelik
ora nla rı ile d iğ er a ra şt ı rmalard a tespit edilen oran lar
arasındaki far klıl ık lar . ça lı şmad a tohumlamalann
bahar ayla rı nda ( Nisan- Mayıs) yapılmasına bağ lı
olarak. yüksek çevre sıcak l ı ğ ını n hayvarıda
otuşturduqu stresten kay naklanabilecek muhtemel
embriyonik ölüm oran ları nı n daha d ü ş ü k olabileceqine. iklim, ırk . be sleme ve çalış m a koşulları
gibi f ark l ı lıklara
ba ğtenebitir .
Ayrıca
oranlar
a rasındaki f ark lılıklar PRtO ile birlikte deo işik kornbinasyanları n kulla nı l ma s ı nda n ileri gelmiş olabilir.
Ç alışmada elde edilen yüksek gebelik oran ı . De·
nurci (2000) ve Cavaüeri ve ark ( 2oo3)'n ı n da vurqulacrklan gibi. progesteron ve prostaqfandm uygula maları nın komb ine bir şekilde yapılması ve
PRID ile birlikte östradiot k ulla nı l ma s ı nı n fertiliteyi
arttı rmas ı ndan kaynaklanab ilir.

gulamaktadırlar .

Frisch ve O'Neill (1996), O. gün 3 p g ncr gestomet içeren implant uygulama a nında 3 p g
norgestomet + 5 pg östradioJ valerat e enjekte ettikleri inek ve d uveıerden i m pl a n tı 10. gün uzakıaşnr rmşıa r ve eş zama nlı olarak 400 LU PMSG enjeksiyo nu yapmışlardır . implant uzaklaşt ırı ld ı ktan 48
saat sonra tohumlama yapılmış ve meklerde
%53.3, duveleroe ise %40.5 gebelik o r anı sapta rruşlardrr. Johnson ve Spitzer (2001) yaptık larıb ir
çalışmada. ineklere 6 pg norge stomet içeren deri
altı implantla birlikte 1.5 pg norgestomet + 2.5 pg
östradiot vale rate enjeks iyonu yapmıştar ve 10. gün
impla nn
uzaklaştrrrmştardrr .
lmpta nt
uzakl a ş tmldıktan
sonrak i 36 saat içinde ösnüs
göstere nler 12 saat sonra, d iğ er inekler Ise lmptant
ç ı karıld ı ktan 48 saat sonra sabit zamanlı olarak toh uml a nm ı ş ve %30 gebelik o ra n ı elde ed ilmişIir .

Grimard ve ark (1992). yaptık ları çal ışmada
rnek ve düvelere 6 pg norqestomet içeren deri a lt ı
implan t ve kas içi olarak 3 J-Ig norgestomet + 5 pg
ôstradio! valerate uyqularmşlar . 9 gün sonra imprantı u zak laştırdıkları anda 500 LU PMSG enjekte
etmişlerdi r .
Araştı rmacılar ineklerde %86.7 ve
d övelerde ise %58.2 östrü s o ranı elde etm işlerdir .

logue ve ark (1991), 12 ı n eqe deri altı imptant
(3 pg norg es tome ı) uygulamas ını takiben kas içi 3
pg norgestomet + 5 IJg östradio ! valerate enjekte
edip 9. gün lmptann uzak laş t ırmış lard ır . lmplant
uzak laştırı lma s ından
48 saat sonra lnekleri toh u ml a mı şlar
ve %70.3 gebelik o ra nı elde

Cavaüen ve ark (1997), 36 mek üzerinde
yürüttükleri araşt ırmalarında ; I. gruba kas içi olarak
3 pg norges tomet + 5 J-Ig ô st r adıo ! valerat e enjekte
etmişler ve aynı gün kulak derisi altı na 3 J-Ig narges tomet içeren implant uyg ulamışlar , 10 gün sonra
imptann u z a k l aştırm ışlardır . ikinci gruptaki Ineklere
deri allı Imptant ve norgestomet + östradio l valerate
enjeksi yonuna ek olarak implant uzaklaştırıldığında
deri al t ı 400 LU PMSG enje kte etm i şl erd i r . Üçüncü
gru ptaki mekıere ise der i al tı implant ve norges tomet + öatradiot vale rate erqeksiyonuna ek olarak implant u za k laşt ı rıldığı nd a kas içi 25 pg dinaprası

enıeksivo nu

ya pmı şl a rdı r ,

etmt şıe rdir .

Sun ulan çalış mad a implant + PGF ıu uygulanan grupta elde edilen %72.0Q'lik gebelik
o ra nı; logue ve ark ( 1 99 1)'nı n saptadıklan orana
benzer. Frisch ve O'Neül (1996) ve Johnson ve
Spitzer (2001j'nm saptadtktan Oranlardan ise
yüksek olarak bu lunmuş tur . Çalı şmada imptant
uzak laştı rıldı ktan sonrak i 48 ve 72. saatlerde iki kez
tohumlama yapılmasına rağmen Frisch ve O'Neiü
(1996) ve Johnson ve
Spitzer (2001)'in
araştırmalarınd a tek tohumlama yapmaları , sunulan
çalışmada gebelik o ra nı n ın yüksek tespit edümestnin nedeni olabilir. Çalışmada imptant uzaklaştı rı t madan 24 saat önce ineklere PGF~" uygul a nmas ı na rağ men Friscn ve O'Neill ( 1996) ve
Johnson ve Spitzer (200 1) a raşt ı rm ala rında PGF ~tr
enjeksiyonu yaprnarruştardır . implant uygu land ı ğı
anda fonksi yonel korpus luteum a sahip ineklerin
bazı larında . östradiol veterate enje ksiyonunun luıeo uztsr uyarmada etkisiz k a l a b i ld iğ i ve buna bağlı
olarak da gebel ik Ora nı n ın düşebildiği vur-

Araşt ırma

sonunda ö s ıru s Ora nları I, ii ve III. grupta % 100 olarak saptanm ıştır .
Sunulan ça lışmad a implant + PGF ıa gr ubunda
elde edilen % 100' lük östrü s o ranı ; Cavalieri ve ark
( 1 99 7)' n ı n saptaorklan d eö e nerı e benzer. Grimard
ve ark ( 1992 )'nın bul d uk ları d eğ erlerde n yüksek
olmuştur. Grtmard ve ark ( 1992)'nı n implant
çı ka rı lmad a n önce PGFz.ı enjekte etme melerine
rağmen, çalış mad a implant ç ıkarı lmadan bir gün
önce PGFlu u ygu la n m ası elde edilen yüksek östrü s
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gulanmaktadır

(Diskin

ve

2002). Sunulan
PGF ;n enı eksı yonu vaprtması. olası korpus luteu mun üzısı ne
neden olarak gebelik oranının yüksekmesinde etkili
ol m u ş olabilir
çalışmada

ark

ımplant uzaklaştırıldı{ıınaa

Çalışmada

kullanılan

yöntemler genel olarak
uygulama kolaylıQı açıarndan
çıft doz PGF~ ve GnAH ... PGF ~ yön temlerinin,
PArD ... PGF 2u ve lmplant ... PGF ıo yöntemterme
qore daha avantajlı oldu{ıu duşunalmaktechr. P AID
ve ımplant uygulamalarında PArD epukat örü ve ımp
lanı trekar ma ihtiyaç duyulması ve uygulama
sırası nda ine{ıin çok iyi bir şekilde zap tı- ra pt al tın a
alınmaya ihtiyaç q östermes! bu yöntemte r lçm dezavantajdır . IneQin zaptı-raptı Için tran ktnzan kullanı labilirse de hem eoieksıvon gerektirmesi he m de
maüyeu arttırması bir dezavantaj oluşturmaktadır.
Kımi araşnrmacuar (Ryan ve ark 1999, Penny ve
ark 2000) taralından PAID ve ı mpla ntla rı n bazı lneklerde kontroısuz olarak duşebılece{ıi veya kaybolabi leceQ ı bildırilmektedir . Her ne kadar sunulan
çal ışmada bOyle bır durumla karşuaşumasa da
PRIO ve ımplantın duşme rıskinın olması, bu
yöntemter açısından başka bır oIumsuı faktördür.
Ayr ıca çalışmada , PAl D uygulamalarını tak iben 12
ınekte vag ınal ajonn saptanmıştır. Bu durumun herd~erlendırıldiQınde,

hangı

bır

zararının

olmad ı{ı ı

yetışnnciıere

açıklanmasına r~men hayvan sahıplerinden olum-

suz tepk iler

alınmıştır .

Sunulan

çalışmada,

2003

yılı

N i san--Mayı s

aylarındakı üyenar esas alındıOı nda, inek

tv.

baş ı na

hormon mahyeli i, Il, iii ve
gruplarda sı rasıyla
10. 12 .5, 35 ve 12 YTl olm uştur. Ekono mi k yönden
degerlendırildiQi n de I, ii ve LV, g ruplar birbi rine
yakın olmas ına reçrnen lll. grup la inek baş ı na hor mon rnauye u di{ıe r gruplardan yüksek bulunm uştu r ,
Sonuç olarak çalışmada elde edi len ve rile re
qore : çıft doz PG F:-u, G n AH ... PG F1t.ı ve implan ı ...
PGF ~, yön temle rinı n daha ekonomik , uygulama kolaylı~ı ve hayvan sahi binin lepkisi açısından
değerlendırildiQ'ınde ise Çıft doz PGF:!g ve GnRH +
PGF !q enreksryoounen daha avantajlı oldu~u Dehrlandl. Bununla bırlikte, ösr es gözlemeden sabıt
zamanlı tOhumlamaya imkan vermesi , 6s trusü senk·
ron ize etmesı ve lohuml ama sonrasında yüksek get>elik oran ı elde edilmesine olanak sa{ılamasından
dolayı çalışmada kullanılan bü lun senkronizasyon
yöntemlerınin sah a ve işletme şartlarında başarıyla

sunı

tOhumlarna çanşmatan. Lalahan Hay Araş Ensl
29 (1-4) 90-97 _
Alaçam E (1997) Uremenin Denetlenmesı Alınm ışl ı r
"Evcil Hayvantan:la Doğum ve Inl ef1 llıte· EdııOt E
ALaÇam, 59-68, Medısan . Ankara
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