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ŞANLIURFA BÖLGESINDEKi SAFKAN ARAP KısRAKLARıNDA DiNOPROST

iLE ÖSTRÜS SENKRONiZASYONU VE GEBEliK ORANLARININ
ARAŞTIRILMASI'
Mehmet Osman Atlı 1@

Hayretlin Çetin 2

Evaluntion of the effect of Dinoprost on Oes trus Synchreniza tion a nd Prcgnancy
Rates in Purebred Arabian Mares in Sa rı liurfa Region
Özet Sunu lan çalışmada, cöstrü ste lek doz uygulanan dinoprostun safkan Arap kısraklannda ö sırö s senkroniza syo nu ve
gebelik o ranı na etkisini araştırmak arnaçıson. Bu amaçla, N isan-Mayıs aylan arasında. vaşıan 5-12 aras ında de{ıişe n , 35
adet fertil safkan Arap kısrak; 2O'si uygulama, 15'i kon trololmak üzere rasgele iki gruba ayrıld ı. Kontrol grubu hiçbir uygulama yapılmadan ösırüse gelen k ısraklardan seçildi. Ayrıca dinoprost enjeksiyorıu sırasındaki follikül çapın ın östrüs ve
ovulasyo n zamanı üzerine etkisini araştırmak için uygulama grubundaki kısraklar follikül çapı ;;QO mm (n:9) ve <20 mm
(n:11) ol mak üzere iki gruba ayrıldı. DiOstr(ısteki uygulama grubundaki kısraklara 10 mg dozda dinopro sl im olarak enjekte
edildi. Dinoprosı u n yan el kileri klinik olarak göz lendi. Östrüsıe olduğu ayg ır muayenesi, endometrial öoem ve ronk üıer
gel işme ile tespit ed ilen k ısraklar, ovu las yan şeki lleninceye kadar gün aşırı olarak cIoQal aşımla tOh umland ı. Uygulama grubundaki kısraklarda dinoprost enjeksiye nu sonrası nda %90 oranında östrüs göZlend i. Yan etkilere karşı değerlendirilen puanlaj o rtalaması 2.45%0.95 olarak belirlendi. Ovu lasyon ve gebelik oranı ise sırasıyla uygulama grubunda %94 , %65 kont rol grubunda %86 , %54 olduğu ve aradaki farkların istatistiksel olarak önemli olmadığ ı saptand ı. Dinopfost enjeJo;;siyonu
esnası nda o varyumla r üzerinde ~ mm 10llikül bulunan kısraklarda enjeksiyon-ôstrüs ve OS!rOs-ovulasyorı arası süreler
sı rası yla 2.0iO.5, 4:tl .2 gün iken. <20 mm failikül grubundaki kısraklarda ise 4.6:t 0.9, 5:t 1.06 gon Oluğu lespit edildi. Gruplar arası ndaki erqeksryon-öströs arası süre yönünde n fark , istatistiksel olarak önemli (p dJ01) idi. So nuç olarak; oroposıuo
döstrus döneminde tek doz uygulamasıyfa yOksek ö sırüs olu şma oranını elde edilebil~ i , dinoprosta karşı lerleme , ataks i
ve sancı gibi çeşitl i yan etk iler çözlense de bu yan etkilerin birkaç saat içinde ortadan kalkıığı gö rOldü. Ayrıca dinopro st enjeksiyonu sı rasında overyumlar Ozerinde bulunan failikOI çapın ın, enjeksiyon ile östrüs o luşum u a rasındaki süre Uzerine
önemli etkisinin olduğu, dinoprostun gebelik üzenne herhangi bir olum suz etkisinin bulunmadığ ı , östrüs senkronizasyonu
amacıyla kolaylıkla uygulanabileceği kanaatine vankır.
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Summary : The em of this study was lO investigale the ertset of single dese dinoprost on estrus synchronization and pregnancy rate in purebred Arabian mares during oıestrous. Thirty-/ive purebred Arab ian fertile mares. aged from 5 10 12 years
were usec beıween April and May. Animals were divided as neateo with dinoprost group (n: 20) and control group (n: 15).
Con trol grou p ccnsetec ol mares thaı had e strus spontaneously, rreated marea were divided into two qroups acco rding to
their lolliele size (;;QO mm (n :9) and <20 mm (n :11II oetectec by mea ns (' i ultrasonography during oınoprost ı rqectcn The
side ertect score ol dinoprost injection was evaıueted clinicslly. The mares having estrus wh ich were oetecteo by means of
teaser stenen. ercc rretoaı edema and ıouccrar qrowm were bred naturally e very olher day unıi l ovuıano n. In the treated
mares. esırus raıe w as gook. The side ertect score dua to intramuscular dinoprost injection was 2.45:t 0.95. O vulalion and
preg nancy raıes were 94%, 65%. and 86%, 54 %, in treatment and control groups, respectively. There was no stalistically
signilicsnl d ıfference between ıreeımenr and control groups ter ovulaton and pregnancy reıes. Dinop rosl injection-estrus
(day) and esnus-owlaten inıervals (day) were 2.0iO.5, 4:t1 .2 and 4.6± 0.9, 5:t1 .06 in ~ mm and <20 mm tollcte size
groups on lheir o vary during dinoprost injection, resoecnveıy . There was a stalistically sig nificanı differenc e (p<:O.01) belween twc toncıe size (~ mm and <20 mm ) groups for Ihe mean interval between injection and estrus . As a resun. di·
noprosı synctıronized the estrous al a high rate . The sic/e effects such as swealıng. coıc and ata xia due lO dino prost disappe ared wıl hin a lew hours . Bowever. variable ovınatons times were obtained and teliicle on the ovaries affected estrus
due lO dino prost injectiOfl. Fert ility was rot impaired by Ihis treatment. Dino prost ca n be used easev for estrus synch ro-

neaüon.
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Upjohn) intramuskuler (im) olarak enjekte edildi.
enjeksiyonun hemen öncesinde toı 
likül çap la rı ölçülerek ;:QO mm (n:9) ve <20 mm
(n:11) olmak üzere iki gruba ayrıld ı. Enjeksiyon sonra sı ilk bir saat içinde dinoprostun yan etkileri
gözlendi. Yan etki puantajı Suhling ve arkadaşlarının
(2003) bild ird iğ i sisteme göre yapıldı. Kontrol grubu
hiçbir uygulama yapılmaksızın östrüse gelen
kısraklardan oluştu . Östrüste olduğu ultrasonograti
ile ovaryum üzerinde 2=30 mm failikül ve endometrial
ödem leşme ayrıca spekulum ve arayıcı aygı r muayenesi ile tespit edilen kısraklar gün aşırı olmak
üzere ovurasyon şekilleninceye kadar tertilitesi
kanıtlanmış aygırla tohumlandı . Ovulasyon zaman ı
24 saat aralıklarla yapılan kontrollerle tespit edildi.
Kısraklara , ovulasyondan sonra 18-22. günlerde gebelik muayenesi yapıldı. Ovulasyon ve gebelik muayenesi için transrektal ultrasonografi (5 MHz Transrektal prob Alliance Medical Inc., Ultrascan 900 ve
6-8 MHz Pie Medical, Scanner Vet 100 LC) kulAyrıca kısraklar

At yetiştiriciliği n in ekonomik sınırlar içinde
devam ettirilebilmesi için bu hayvanlardan normal bir
döl verimi alabilmek esast ır. K ısrak larda gebelik
süresinin ortalama 11 ay olmas ı (Ginther 1992), hayvan sahibinin tay doğu mla rı n ı n kı ş aylarında olmasını
istemesi (Loy ve ark. 1981), k ısra k ların mevsime
bağlı poliöstrik hayvanlar ol maları ve gerek geçiş
dönemi gerekse siklik dönemde kalı cı anovulatorik
failikül (McCue ve Squires 2002), kal ı c ı CL veya laktasyonal anöstrüse bağ l ı uzayan diöstrüsler
( Şenünver ve ark. 1995), inaktif ovaryum, suböstrüs
gibi ovaryum k ayn aklı infertile problemlerinin sıklıkla
görülmesi (Squires ve McKinnon 1987), postpartum
ilk östrüsun d iğ e r evcil hayvanlarla kıyaslandığında
erken görülmesine rağmen involusyonu henüz tamamlanmayan k ı srakl arı n çiftleştirilmesinin uygun olmam a sı (Malschitzky ve ark. 2002; Bristol ve ark.
1983) ve aygı rların yıllık aş ım prog ramlarının düzenli
yap ı l abi lmesi ( Alien 1984) ( örneği n iki günde bir
aşırn) gibi sebeplerden östrüslerin senkronize edilmesi önemli avantajlar sağ lamaktad ı r. Bu amaçla siklik kısrakl a rda progesteron ve progestagenler uzun
ya da k ı sa süreli, tek baş ları na veya PGF2 alfa ile
kombine olarak, PGF2 alfa ve analogları diöstrüs
döneminde tek doz (ovulasyondan en az 5 gün
sonra) ya da 14 gün ara ile çift doz şeklinde kull a n ı la bi l m ekted i rl er (Semacan ve ark. 1998; Atlı ve
ark. 2004; Copefand ve ark. 1981; Korkmaz 2004;
Kaneka ve ark. 1995; Yurdayd ın ve ark. 1993).

l anı l dı.

Çalışmada ayrıca, dinoprost uygulamasının
östrüs ve ovulasyon şekillendirebilme başarısı , uygulama grubunda enjeksiyon-östrüs (gün), her iki
grupta ö strü s- ovu ı a syo n (gün) süresi ile gebelik
oranlar ı değerlendirild i.

istatistiksel analiz SPSS programında , t ve X2
testleri kullanılarak yapıld ı.
Bulgular

Bu çalı şmanın amac ı ; yapı lan muayenelerde
diöstrüste o ld uğu tespit edilen, safkan Arap
k ı s rakl arın d a doğa l bir PGF2 alfa olan dinoprostun
östrüs senkronizasyonu ve gebelik o ranına etkisini

Dinoprost enjeksiyonuna karşı gözlenen yan etkilerin k ısraklara göre oranı tablo 1'de özetlendi. Yan
etkilere karş ı değerlend irilen puantaj ortalamas ı
2.45± 0.95 olarak belirlendi.

araşt ırmaktır .

Materyal ve Metot

Tablo 1. Dinoprost enjeksiyonuna
kilerin kısraklara göre oranı

Ç alışma ,

safkan Arap k ısraklarında N isan-Mayıs
içinde yür ütüldü. Yapı lan muayenelerde fonksiyonel ya da infeksiyöz bir infertilite problemi olmayan ve uygulama öncesinde en az bir defa
düzenli östrüs gösteren, vücut kondisyon puantajı ,
Henneke ve ark. (1984) bi ld i rd i ğ i sistemine göre en
az 6 puan alan, 450-500 kilogram vücut ağ ırlığına
sahip ve 5-12 yaş arasınd aki kı s raklar çal ışmaya
dahil edildi.
a yları

PGF2 alfa

karş ı

karş ı

gözlenen yan et-

yan etkiler

Hayvan
Sayısı (%)

Hiçbir semptom ya da etki yok (O puan)
Ya l nızca

Hafif terleme ( 1 puan)

0 (%0)

S (%25)

Orta ş iddette terleme ve hafifataksi (2 puan) 5 (%25)

Yapı lan ultrasonografik, spekulum ve aygı r muayenesinde diöstrüs safh asınd a bulunan ayrıca herhangi bir solunum sistemi problemi bulunmayan 20
kıs rak uygulama. östrü s s afhasında bulunan 15
kı srak ise kontrololmak üzere iki gruba ayrı ld ı.
Diöstrüs döneminde uygulama grubundaki kı srakl ara
10 mg dozda dinoprost (Dinolytic, 10ml, Eczac ıbaş ı ,

Ağı r şiddetto

terleme ve orta şiddette sanc ı

(3 puan)
Fazla

ş iddette

6 (%30)

ve güçten

düşüren sancılar

(4 puan)
Aş ı rı
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miktarda terleme ve ataksi (S puan)

4 (%20)
0 (%0)

~a n h u r ra lIiil ı:es i 'nd tk i Sa rlı:.an

Ara p

K ısraklarmd a

Tablo 2, K ı srak larda

de{ıerlend i ri len

Parametreler

Uygulama

Kontrol

grubu (n:2O)

grubu (n:15)

_

parametreler

Östrüs Oranı

%90 (18120)

Ovutasvon Oran ı

%94 (17/ 18)

%86 (13/15)

Gebelı k o ranı

0/065 (1 1117)

%54 (7113)

Tablo 3 Dinoprost enjeksiyonu sonrasında gruplardaki enteksiyon-östrüs, Ostros-ovuıasyon
Gruplar

arasındaki

Gruplardaki

Enjeksiyon

OStros-

Hayvan Sayı sı

-Östros (gün)

cvuıasyon

9"

2.0ic05a

4:t 1.2

11

4.6:r O.9b

S:t1.06

süre

;;QO mm

Uygulama Grubu'

follikül
<20 mm

lolhkül
Kontrol Grubu'
Ayn ı soıcooe landı

4.1:t1.07

15
harfler(a ,b) taş ıyan

değcOer arasındaki

, Uygulama 9rubunda Oslrus gö sterm eyen

~

fark istatistiki olarak

her iki grupta ovulasyon

Uygulama ve kontrol grubundaki kısrak larda
ovulasyon ve gebelik oranları tablo 2'de verildi. Deqerler aras ındak i lark istatistiksel olarak
önemsiz idi.

şeltillerımeyen kısraklar değenelldırmeden çıkartılmıştır.

talama 3.2±Q.7 old uğunu bildirmekted irler. Sunu lan
çalışmada ise ayn ı yan etkiler ortalama 2.45:t 0.95
puan olarak kayded ildi.

ö eıro s.

döneminde
uygulanmas ı yla, PGF2 altaya karşı dört değ işik cevap
bi ldiri lm i ştir . Bunlar ; ı uıeonzıs . tamamlanmayan luteohzts. başka gelişen bir CL yapısına bağlı luteoüzfsm
tamamlanmama s ı
ve
luteohzisin
ol uşma ma sı d ı r. Ovulasyon sonrası 6-8. günlerde uygulanan tek doz PGF2 altaya karş ı kısraklann
%64.6'lnda juteonzrsrn şeki llendiğ i. %26.2'sinde progesteron m iktarının 1 nanogram ın üzerinde olduğu
VrJ luteolizism tamamlanamadığı , %6.2 sinde akabinde gelişen CL yap ısına bağlı luteolizism tamam lanmadığı , %3.1'inde ise luteolizis şekinen
medi{Ji bildirilmektedir (Squires ve McKinnon .1 987).
PGF2

Dinoprost enjeks iyonu sonra s ı nda gruplardaki
östr üs -o vırasycn
a ra s ı nda ki
eniekstyon-östrus .
süreler tablo 3'de belirtildi. Uygulama grubunda <20
mm folhkül bulunan kısrak lar ile 2:20 mm follikül bulunanlar arasındaki enjeksiyon - östrüs görülme
süresi istatistiksel olarak öneml i (p< 0.01) idi .
Tartı şma

(P<O 01) Öllemljdir,

ve Sonuç

Diğer

evcil hayvanlar ile kryastandığırd a
fertilite; ovulasyonlu stklustarm sezona
bağl ı ol ması , uzayan östrüsler ve östrüs davramşlar mm
değ i şken
olmas ında n
do layı
daha
d üş ükt ür (Blanchard ve Varner 1995; Daels ve Hughes 1993; Kooistra ve Glnther 1975). Bu sebepten
östrüs ve ovula syonla nn senkronize edilme si önemli
avantajlar sağ l a r. Siklik k ı srakla rda üreme sezonu
içerisinde luteat tazm k ısaltı lmas ı amacıyla PGF 2 alfa
ve analog larının kullan ımı yaygın bir yöntemelir
(Hamm ve ark. 1981; Hughes ve Stabenfeldt 1977;
Kaneko ve ark . 1995). Kısraklara im olarak uygulanan orroprosıa ka rşı hafif terlemede n. ciddi atakdeğişen
komplikasyonların
silere • kadar
g örü lebileceği , fakat çok yüksek dozlarda (800 mg)
dahi uygulansa hiçbir kısraxta ölüm şekil1enmediQi
vu rçulan m aktadır (Anan . 2(03). Suhling ve ark
(2003) dincprosta karşı oluşan yan etkileri puantacıklanm ve im enieksiyen sonrae, bu p canm 0:.'
kıs rak larda

all anı n

dtöstrüs

Şenünver ve ark.(1995) k alıcı CL yapı sına ya
da laktasyonal an östrüsa bağ l ı uzayan diösırüs
gösteren ,
ultrasonagrafik
muayenede
ovaryum la rında CL tespit edilen 35 kısreğm . 250Jlg
dozda cıoorc steror enieksiyonu so nrası nd a %85.7.
Korkmaz (2004) diöstr üste tek d aı 5OOJl9 cıop 
restenel enjeks iyonu ile %73.4, Kaneka ve ark,
(1995) dinoprost aynı dönemde uygulamas ı nd a n
%77, Jones ve Irvine (1974) PGF2 alfa analogu
olan ICI-81008 ile %74 , Suniing ve ark. (2003) ovutasyon sonras ı 6. günde dinopr ost uyg u l ama s ı sonras ı nd a % 100, Copefand ve ark. (1981) diö strüs
döneminde 2501/g fluprostenol uygulama sı ile %95
oranı.:da östrüs gözlediklerini vu rgulama ktad ırl ar.
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Semacan

ve

ark.

,

(1998) siklusun dönemine
bakı l maks ızın uyguladıkları dinoprostun tek doz uyg ul am ası
ile
%36,
daha
sonra
ôsu us
gö stermeyen ıere uyg uladı kları ikinci enieksiyon sonrasında %68, toplamda %80 oran ı nd a östrüse gelme
başarısı elde ettiklerini bildirmektedirler. Y u rd aydın ve
ark . (1993) 14 gün ara ile çift doz PGF2 alfa analogu
olan tiaprosl uygulaması so nras ı nd a %80, diQer bir
ça lışma larında ise (2003 ) 0.225 mg dozda dcıo oro ste noıu n im uygulanması sonucunda %8 6
ora nı nd a östrüse gelme başarıs ı elde ettiklerini bild irmekted ır ler .

Sunulan çalı şm ad a ise diöstrüste old~u tespit
edilen 20 adet kısrağa im olarak 10 mg tek doz uygulanan dinoprost enjeksiyonu sonrasında k ısra k ların
%90'n ı nd a
östrü s
semp tomları n ı n
gözlendiQi,
% 10 'nunun ise ô sırü se gelmediQi gözlendi. Elde edilen östrüse getirme başarıs ı birç ok yaza rı n (Copetane 1981; Voss ve ark. . 1979; Yu rdaydı n 1993)
bulgular ı ile parale l bul unma s ına ra ğmen . Semacan
ve ark. (1998), Kaneko ve ark (1995) , Korkmaz
(2004), Jones ve trvlne (1974)'in tek enieksiyon sonras ı elde e ttiği östrüs başarıs ından yüksek bulun muş tu r . Bu fa rklılı ğ ın sebebmin. bu ça l ışmada
k ısrak ların seksuel dönemleri araşt ırılm ış ve sadece
dôstruste old u kla rı tespit edilen kısraklara uygulama
yap ı lm ı ş ol mas ı veya diğ er çalışmalarda ( Korkmaz
2004; Jones ve Irvine 1974) PGF2 alfa analogların ı n
k ull a n ı l mas ın ın

oıebneceö t

düşünülmektedir.

Çal ı şmada ,

2 kısrağm (% 10) östrüs göstermemes inin
sebebinin Squires ve Mckinnon 'un ( 1987) bi ldi rd iği ;
tamam lanmayan ıuteoüzis . başka geli şen bir CL
yap ı s ı na bağ lı luteoüzisin tamamlanmaması ve luteolizisin oluşma ması old ~ u düşün ülmektedir.
K ısrak larda

PGF2 alfa enjeksiyonu sonrasınd a ,
2-6 gün içerisinde görülmesine rağ men , enjeksiyon sonra sı ovulasyonlar 2-15 gün gibi oldukça
d eğ işken bir zamanda şeki llendiği, bu farkl ı lığın enjeksryon esnas ı nda ki follikül ça p ından ve dolay ıs ı ile
östrojen seviyesinden kayna k l a nd ığ ı bildirilmektedir
(Semacan ve ark. 1998; Irvine 1993; Palmor ve ark.
1984). Semacan ve ark. ( 1998) ova ryumıa r üzerinde
küçük lollikül (<20 mm) bulunan kısra klarda en[eksrvon-östrüs.
östrüs-ovutasyon
sürelerinin
s ı ras ı yl a ortalama 5.3 ve 6 gün , büyük follikül (>20
mm) bulunanlarda ise bu sürelerin 3.45 ve 3.9 ç ün
old uğ u nu, d iğer bir çalışmada (Squires ve McKinnon
1987) >35 follikül bulunan kı sraklarda östrüsle rin genellikle 2-4 gün içerisinde gö rüld~ü , Paımer (1984)
küçük lollikül buluna nlarda ovulasyonları n 7 günde ,
büyük follikül bulunanlarda 5-6 günde şekmend i{ı in i
bildirmektedirler. Atl ı ve ark. (2004) s20mm ve >20
mm follikül bulunan k ısrakla rda enieksiyon-östrüs ve
ö sırü ster

östrus-ovutasyon aras ındaki sürenin sı ras ı yl a 4.8 .ot:
0.83 ve 6.25 ± 1.50, 3.28 .ot: 0.75 ve 5.28 .ot: 1.25
oıooöunu .
enieksiyon-östrüs görülme zaman ı
arasındaki , süre yönünden istatistikselolarak fark ı n
öneml i oıooöunu vu rgu lamaktad ı rlar . Sunulan
çalışmada da ovaryumları üzerinde :i!:2O mm loltikül
bulunan kısraklar ile <20 mm follikül bulunan
k ısraklarda
enieksiyon-östrüs görülme süresi
aras ındak i lark ın istatistiksel olarak (p<Ü.Ol ) önemli
old~u , ö strüs-ovuıasvon a rasındak i sürenin ise tüm
gruplarda (:i!:20 mm lollikül, <20 mm follikül ve kontrol grubu) birbirine yak ı n ol d uğu ve aradaki fark ı n istatistiksel olarak önemli ol madl Q ı saptandı. Elde
len veriler araştırmacıların (Semacan ve ark. 1998;
Squires ve Mckinnon 1987; Palmer 1984 ; Atl ı ve
ark. 2004 ) bulguları ile paraleldir .

en-

Seksuel senkronizasyon amacı yla hormon kulgebelik o ra nı üzerine olumsuz bir etkisinin
olmad lQı , hatta gebelik oranların ın kontrol grubu ile
kıyasland lQında yüksek olduQu vurgulan ma kta dı r
(Demirel ve ark. 1998; Atlı ve ark. 2004 ; Korkma z
2004 ; Çetin ve ark. 2003; Colquhoun ve ark. 1987;
Bristol ve ark. 1983: Yurda yd ı n ve ark. 2003).
Yap ı lan çalışma larda gebel ik oranının %63-80
arasın da değ iştiğ i bildirilmekted ir (Copeland ve ark.
1981; Demirel ve ark. 1998; Korkmaz 2004 ;
Ş e n ü nver ve ark. 1995 Y urdayd ın ve ark 1993). Sunulan çalışmada ise gebe lik o ra nı %6 5 olarak tespit
edildi. Bı! oran araştırıcıların (Copefand ve ark.
1981; Demirel ve ark. 1998; Korkmaz 2004 ; vurdaydın ve ark. 1993; Yu rd aydın ve ark. 2003 ) bulguları ile paralel, kontrol grubu ile ktya standıqmda
yüksek fakat aradaki fark ın istatistiksel olarak
önemsiz oldu{ıu saptandı . Bu sonuçlara bakılarak ,
sını rlı üreme sezonuna sahip kı s raklarda ö strüsıeno
dinoprost uygulayarak istenilen zamana getirilmesinin gebelik ora nı üzerine olumsuz bir etkisinin ol m adığı söyleneb ilir.
la n ı m ı n ı n

Sonuç olarak; dinoprostun diöstrüs dönem inde
tek doz uygulamasıyla yüksek oranda östrüs oluşma
başarısının elde edilebileceği, d irıoprosta karşı terleme, ataksi ve sancı çeşitli yan etkiler gözlense de
bu yan etkilerin birkaç saat içinde ortadan kalktı{ı ı
görüldü. Dinoprost eniekstycnu s ı ras ında ovaryumlar üzerinde bulunan lollikül çap ının enieksivon
ile öströs aras ındak i süre üzerine önemli etkisinin
old~u , ö sırüs ile ovulasyon arasındak i sürenin ise
östrüs oluştektan sonra gruplar a rasında önemli bir
lark ı n olmad ığ ı saptandı . Ovula syon induksivonu
yapl l m '1d ığ ı nda , ö strüsıe ovu rasyon a ras ı sürenin
kısal m3.dlQı tespit edildi. Ayr ıca dinoprostuun gebelik
oranı
üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin
olmad l Q ı , östrüs sankronizasyonu amacıyla uvquıanabilen pratik bir yöntem ol a bil eceği kanaatine
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