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KOVUNLARDA DlöSTRÜSÜN FARKLI GÜNLERINDE ENJEKTE EDILEN
PROSTAGLANDIN F2a 'NIN ENJEKSIVON-ÖSTRÜS, ENJEKSlvON·OVULASVON
ARAllGI VE FERTiLiTE ÜZERiNE ETKIsI
M. Bozkurt Ataman 1@

Mehmet Aköz 2

Effcct of Prostagla ndin F2a Injccti ons du r ing the »jtTere nl n a)' ofOestrus on
Inj ection.Oestrus.lnjection- O vulali on Interval and Fer fility in Ewes
ÖZet : Bu çalışmada koyunlarda seksnet siklusun larkll günle rinde uygu lanan PGF2ç, 'nın enjeksiyon-6strus, enjeksiyon ovu!asyon aralığ ı , gebel ik ve doğum oranları üzerine etkisinin araştı rılması amaçlandı. Materyalolarak 30 baş Merinos x Akkarama n ırkı melezi koyun ve aynı ırktan 5 baş koç kullanıldı. Koyunlar 12 gün süreli FGA içeren vaginal sünger kullanılarak
senkrorıiz e ed ildi. Koyunların tamamına sünger uzaklaştı nlmadan 24 saat önce 0.294 mg 'rrıaorost ırorremamne enjekte
edildi. Daha sonra 6 saat aralıklarla arama koçu yardımıyla ö sn ü sıer takip edildi. Koyunlar ö sırüs bitım saatleri dikkate
alınarak üç gruba ayrıldılar. ÖstrOslerin bitim gOnO O. gün olarak kabul edildi. Birinci gruptaki koyunlara (n:10) östrüs bitiminden 3 gün sonra , ikinci gruptaki koyunlara (n :10) ös trüs bitiminden 6 gOn sonra ve üçüncü gruptaki koyunlara (n :10)
ise, östrus bitim inden 9 gün sonra 0.294 mg Triaprost tromethamine enjekte edildi. Prostaglandin enjeksiyonlarından önce
plazma progesteron seviyelerini be linemek amacıyla 5 ml kan örnekleri V. jugularisten toplandı. Prostaglandin enjekS;yonunu takiben koyunların tamamına 400 LU PMSG enjekte edildi. Enjeksiyon-ôstrus ve enjeksiycn ovulasyon araltğ ı
birinci grupta üçüncü gruptan Onem~ (pc:;O.OS) derecede düşüktO. Prostaglandin enjeksiyon günü progesteron seviyesi birinci grupta ikinci gruba gOre daha düşOktO (pc:;O.05). ÖS1rüs ve gebel ik oranları açısından gruplar arasında larkıllık
gözle nmed i (p>O.OS). Sonuç olarak; bu çalışmada koyunların owlasyonu takiben 3, günde de prostaglandin enjeksiyonlanna yeterl i düzeyde cevap verebildiğ kan ısına varıldı ,
Anahta r Kelimeler: Koyun, larld ı gOn, PGF ıa
Summary : The objective ol this trial was to determine the eNicacy ol prostaglandin injectıons on diNerent days of estrou s
cycle to induce ovanen aClivity ol ewes during the Ixeeding season. Vaginal sponges co ntaining 30 mg floorogestene aeetate (FG A) were inseıted into the vagina ol the ewes lor 12 days. 0,294 mg jneorost ıromemamıne. an analogue ol
PGF:!a . was intramuscularty injected to alı ewes one day eetore the wrt/ldrawal of sponges in three groups. Estrous ol each
eweswere ıojoweo using wrth teaser rams wilh the 6 hour enerveı and mean ow lation time were determined based on the
co mpleting ol esnous. Animals were divided into three groups accord ing the time ot enel ol esnus. 0.294 mg Triaprost tromet na mıne were injected on day 3 (Group i), 6 (Group ii) and 9 (Group iii) alter owıatcn . Alterwards, PMSG at the dosage
01400 LU were injected to aJI ol the ewes at the moment ol prostaglandin injection. PGFıa-estrus, PGF 2ç,-QWlatiQn interva l
were signilicanlly (P<O.OS) srorter in the group i than in the groups ii and iii . Plasma progestefOn8!evet at the moment ol
PG F 2ıı ı ruectone was statistically (pod),CS) Iower in the group i than in the gro up ıı. On the other hand s, estrus response

and preqnancy rates were not stalistically diNarent (p>O,05) among the groups. As a resul! ol in this S1udy, injeClion ol
PGF2u on day 3 alter ovulation was found to be ertecnve to induce ovarian activity in ewes .
Key Words : ewe, diNarent day , PGF 20:
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K oyunlar m evsimsel poliöstrik hayvan l ard ır . Koyunla rda sezo n içerisinde östrüs senkro ni zasyon u

amacıyla progestagenl er genellik le sünger formund a

ve prostaglandinler (PG ) farklı başa rı
(%67-86) kullanılmaktadır.

oraraanyta

PGF ılI koyunlarda

ju-

teo liti k fa kt ör olarak uterustan iz ole edi lmiş (Mc C rac-
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Türkiye) ku lla n ı l arak senkronize edild i. Süngerler 12
gün süreyle vaginada tutuldu . Sünger uzaktaşumrreoan 24 saat önce 0.294 mg Triaprost tremethamioe (\Iiren , ıotervet. Türkiye) eniekte edildL
Daha sonra 6 saat aratıklana arama koçu yard ım ıyla
ö stru sıe r takip edildi. Koyu nun koçu reddettiği, altta
durmaması östrojen bili mi olarak kabul edildi. Koyunlar östrüs bitim saatleri dikkate al ınarak (ovulasyonun östrüs bitiminden 6'1 0 saat önce
şe kill end iğ i ve östrüs bitim zamanları aras ında en
fazla 12 saat olacak şe ki lde) üç gruba ayrı ld ı ıar .
Östrüstenn bitim günü O. gün (östrüs bitiminden' 6
saat öncesi) olarak kabul edildi. Birinci gruptak i koyunlara (n : 10) östrüs bitiminden 3. ikinci gruptak i
koyunlara (n: 10) östrüs bitiminden 6 ve üçünc ü
gruptaki koyunla ra (n : 10) ise ; öst rüs bitiminden 9
gün sonra 0.294 mg Triapros t tromethamine enjekte
edildi. PG enje ksiyonlarından ö nce plazm a progeste ron seviyelerini belirle me k amacı yla 5 ml kan
örnek leri V. jugularisten topland ı . PG enjeksiyonunu
takiben koyunla rın tamam ı na 400 LU PMSG (Falligon , lntervet . Türkiye) enjekte edildi. PMSG enjeksiyonlarım takiben 6 saat aralı klarla östrüs takibi
yapıld ı. ilk Ostrüs tespiti ile enjeksiyon zamanı
arası ndaki süre enjeksiyon ö sırc s arahğı , erkeQi ret
(bu saanen 6 saat çıkarı larak ) ile ilk enieksiyon
a ralığı ise enjeksiyon ovatasyon aralığ ı süre olarak
kabul edildi. Östrüste oldukları belirlenen koyunlara
elde aş ı m uyguland ı. Gebeli kler aşım ı takiben 45.
günde real time Berode uttrasonla gerçekleştirildi .
Progesteron seviyeleri EIA yöntemi yard ımıyla
TAEK 'de belirlendi. Verilerin istatistiki olarak
deQeı1endi rilmesincle t-test kullanı ldı .

ken et ai 1972) ve sentetik form l arı prematür luteoüz ts için geliştirilmişti r (Acritopou lou and Hareslgn
1980). Siklik koyunlara tesa düfi olarak uygu!and ı?Jında lutea! regresyona sebep olmaktad ır .
PG 'ler koyun larda seksüel siklusu n 12·14 . günleri
arasında uıerus endometrimiundan salg ılanma kta ve
co rpus luteumun (CL) faaliyetini sonland ı rma ktad ı r
(Chamley ve ark 1972). Bu sebeple başar ı l ı bir östrüe
senkronizasyonu için 9 gün arayla çift doz uygulanmakta ve yüksek oranda ö sırü s cevabı
a lınabilmektedir (Gordon 1997). Boland ve ark.
(1978) prostaglandinlerle senkronizasyonu takiben
tertüite o ra n l a rı n ı n çok değfşken olduQunu ifade ederIerken. Haresiqn (1980) ise fertilite oranları n ı n
deQişmediğ in i vurgulamaktadı rlar.
uygulamalarının

PG

ve uygulama günleri nin
farklı şeki lde etkili olduğu
kimi araştı rmacılar ta rafından ifade edilmek tedir (Oordon 1997, Ho ughton et ai 1995). PG enieks.yonundan ovulasycna kadar geçen süre or·
talama 70 saat ol ması na rağmen (Gordon 1997),
östrüs başlangıç zama nı ve preovulatorik LH piki
z am a n ı ve PG'nin seksuel siklusun hangi gününde
enjekte edildi ği ne gö re değişebi lmektedir (Houghton
et ai 1995). Enjeksiyon ösnüs aral ı ğ ı arası ndaki
süredeki deQişimler luteolizis esnasında follikül
varl ığına göre de deği şe bil mektedir (Ac rito poulou
and Hareaiqn 1980).
Ayrı ca , bu süre PG enjeksiyonunun yapı ldı ğı güne göre de deqişmektedir.
Siklusun ilk günlerine tesa düf eden uygulamalarda
bu süre k ısalmakta ve bu süre progesleron hormon unun bazal seviyesine düşmesi için gereken
süreye göre değişmekledi r (Houghton el ai 1995).

ovutasyon

oranları

üzerine

Bulgular

Sunulan bu çalışmada seksuel siklusu n farklı
günleriflde uygulanan PGFı u 'nın enjeksiyon-östrOs
aralığı , gebel ik ve doğ u m oranları üzerine etkisinin

Tablo t'd en de i zlenilebileceği üzere enjeksiyon
östrüs ve enieksiyon cvutasyon zamanları arasında i
ve III. gruplar aras ınd a istatistiki önem belirlenirken
(p<O.05), d iğer gruplar arası nda herhangi bir farklılık
gözlenmedi (p>O.05). Öte yandan PG enjek siyonu
öncesi progesteron deQerleri açısı ndan i ve ii. grup
arasındak i
farklılık
önemli olarak belirlenirken
(p<O.05), d iğer gruplar ara s ınd a k i farkl ılı kla r önemsiz

araştırılması amaçlarıdı .

Materyal ve Metot
Bu çalışmada materyalolarak 30 baş Merinos x
Akkaraman ı rkı melezi koyun kullanıldı. Koyunlar va·
gina l sünger (Chronogest. grey sponges, fntervetEnJElkSiyOn·Ostrü s
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olarak belirlendi (P>O.OS) .

seksuel südus süresi ilerledikçe corpus luteumun
artmakta ve buna ba!}1ı olarakta progesteron
miktarında art ış şekillenmekted ir . Sonuç olarak gram
luteal doku baş ına düşen progesteron miktarı artmaktadır. Bunlara ilaveten PGF2a-ovulasyon aralığı
ve ovuıasyon oranı üzerine uygulama sonrası
görülen yeni !otliküler ge lişim dalgası , ovulator tollikülün dominant kalma süresinin de etkili olduğu belirtilmektedir (Rubianes ve ark 2003). Sunulan
çalışmada da böyle bir etkinin oluşmas ı muhtemeldir. Nitekim bu çalışmada da üç grupta da
östrüs gösterdikleri tespit edilen koyunlardan birer
tanesinin gebe kalmamas ı embriyonik ölüm vb sebeplenn yanı s ı ra folliküler dalgaya, ovulatör toltikülün dominant kalma süresinin ovulasyon orançapı

Ösrrös ve gebelik oranları açısında n herhangi bir
önem tespit edilmedi (p>O.OS).
T artı şm a

ve Sonuç

Bu çalışma göstermektedir ki 3 günlük korpus luleuma sahip koyunlar PGF2a erşe k styc ntanna karşı
duya rlıdır. Koyu n ların % 80'i PG enjeksiyonundan ortalama 41 saat sonra östrüs gösterdiler ve ortalama
61 saat sonra ise östrüsle r tamamland ı. PGF2a enjeksiyonu ile
östrü sterın
başlama
zamanları
arasındaki süre birinci grupta d iğ er gruplara göre
oldukça k ı sa olarak şekillend i. Bu durumun futeat
regresyonun
uya n l d ı ğı
günle
ilişkili
olduğu
düşünülmektedi r . Öte yandan d iğer araştırmac ı lar
evetasvon o ra n ın ı n (Bindon ve ark. 1970) ve ösuüs
sürelerinin (Acritopoulou ve Haresign 1980) PGF2u
uygulama
gününden
etki lenmediğ in i
vurgulama k tad ı rlar. Acntopoulou ve Haresign (1980).
östrüs tespitinden S, 8 ve 11 gün sonraki cloprosteno! enieksiyontannm takiben enjeksiyon - ösncs
a ralığın ın sı rası yla 33, 40 ve 46 saat olarak
şe killendiği ni belirmektedirler. Östrüslenn başlama
zamanını n artm ası seksüel sı klusu n ilerlemesine
b ağlı
olarak progesteron seviyesindeki artışa

l arı nı etkilemiş olabi leceğ ine bağ lanabil ir .

Öte yandan koyunlarda ovulasyondan sonraki
günlerde
PGFıu
uygu lama s ının
e t kinl iği nin
araştı rıldığı bir araştırmada (Rubianes ve ark. 2003),
1.grup koyunlara ovulasyondan sonraki 1. gün, 2.
gruba 3. gün ve 3.gruba ise 5. gün PGF!<J a nal oğu
olan oelprostenate (Glandinex) 160 pg uygulanm ıştır . Ovulasyonlardan sonra transrektal uttrasnografi ile ovaryumlar iz lenmişt i r. 2. ve 3. grubun
tamamında , 1.grup da 1 koyunda östrus g örüld üğü
ve ovu lasyonların takip ettiğ i , belirgin bir şekilde progesteron serum konsantrasyonunda dü şü ş beli rlenmi şti r . 8'Sf koyundan oluşan gruplardan 1.
grupta 7 koyun PGF2u'ya cevap vermemiştir . Östr.üs
ve ovulasyon gösterenlerde gruplara göre sı ra ile,
PGF2u-ôstrüs aralı~ı 1.grupta 48 saat, 2.grupta
39~ .8 saat. 3.grupta ise 48±2.3 saat olarak tespit
edilirken, PGF2u-ovulasyon aralığı 1.grupta 60 saat.
2, grupta 60 saat, 3. grupta 67.5±S saat olarak be li rl en mi şti r. Sonuç olarak, siklusun 5·6. günü (ovulasyondan sonraki 4-5. gün) verilen PGF ıu sek süe!
siklusun 3 günlük corpus luteum. PG Fıu 'oı n ı uteoüu k
etkisine duya rlı olduğu vurgu lanmaktadır. Araşt ırma
da 3 günlük corpus lute u ml a rı n tümü lize olarak
serum progesteron konsantrasyonlarında belirgin
dü şüşl er oluştuğu bild iri lmi ştir . Sunulan a ra ştı rmada
iki ve üçüncü gruptan elde edilen enjeksiyon ovutasyon araliğı , araştırmac ı ların bildirdikleri d eğerde n
yüksek olarak bel irlenm işti r. Ayrı ca , sunulan
çalışmada da ovulasyonu takiben 3.günde PG enjeksiyonları sonras ı progesteron seviyesinde belirgin
bir düzeyde düşüş tespit ed i lmiştir. Değerler üzerine
ırk , uygulama sezonu, bireysel farklılıklar gibi
faktörlerin etkili olduğ u düşünülmekted ir .

bağlanma ktadır.

Sunulan çalı şmada gruplarda östrüs oran l a rı
0/080, %90 ve %100 olarak şekillenmişt ir.
Çahşmada enieksiyenlar sonrası birinci grupta 2 ve
ikinci grupta ise 1 koyunda östrüs şekillenmemiştir .
Birinci grupta iki koyunda östrüs şekillenmemes i , bu
grupta PGF2u e nj ek si yo n la rı n ı n seksuel siklusun ilk
günlerine tesadüf etmesinden kaynaklartuş olabilir.
Nitekim bu dönemdeki luteal hücrelerin genç luteal
hücreler ol duğ u , hatta bu dönemde PGF ıu duyart ı
hücrelerin reseptörlerinin LH hormonu reseptörfen
ta rafından bloke ed i ldiğ i ifade edilmektedir (Çoyan ve
Tekeli 1996). Sunulan bu çalışmada da birinci gruptaki koyu n l arı n bazıl arında PG enjeksiyonları n ı n genç
hücrelere tesadüf etmesine bağlı olarak östrus ler
şekiüenrn err uş olabilir.
s ırasıyla

Enjeksiyon östrüs ara lığ ı ve enieksiyenovulasyon aralığı birinci grupta iki ve üçüncü gruba
göre daha kısa sürede şek illendi . Bu duruma birinci
grupta yer alan koyunlarda corpus luteumun henüz
yeni şe kill enmiş ol m a sı ve PGF2a enjeksiyonlarından
sonra progesteronun bazal seviyesine inmesi için gereken sürenin bu grupta daha k ısa olma sına
bağlanabili r . Nitekim Kaya ve ark (2000); ineklerde
corpus luteum çap ı ve ağırlığ ı ile progesteron seviyesi arasında önemli ölçüde korelasyon tespit ctliklerini ifade etmektedirler. Ovulasyonu takiben

PGF2u enieksivontan amndaki progesteron
düzeyleri incelend iğinde bu seviyenin östrüs bitiminden 3 gün sonra enjeksiyon yapılan koyunlarda
81
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6 gün sonra enjeksiyon

ME, Cumming lA and Godıng JA ( 1972)The ertect of prostaglandin F ıa on progesterone , oestradiol and luteınizıng
hOm'lOne saaetian in sneec wiyh ovariantransplants, J
Endocrinol 55, 253-263

yapılan koyunlara göre daha

ö ne m li ölçüde (p<O.05) düşük seviyede ve 9 gün
sonra enjeksiyon yapılan koyunlara gOre rakamsal
olarak dUşük old~u belirlendi. Bu duruma birinci
grupta Ostrüs bitiminden sonra henüz brxaç gün
geçmiş
olmasına
ve corpus luteumun yeni
şekiuenmesiran

Cayan K ve Tekeli T (1996) lneklerde hormonla rın recrodOklıl kuılan ımı , Içinden 'Ineklarde Suni Tohumlama'5865, Baçıvarur 8ası mev! , Konya

sebep oId~u düşünülmektedir .

Çalışmada gruplardan

elde edilen

östrus

Das GK, Naqvi SMK , Gutyani R. Pareek SA and Mmal JP
(2000) Eftect of rwo doses of progesterone on estrus response and lertl l ıty in acycling crossbred Bharat merino
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37,159-163
Gordon lA (1997) Artıfıcial control of oestrus and cwIation. In 'Cont rolled reproduetian in shepp and goals ' Edi-ted by lA Gordon. vol 2. 87-89 . CAB international. New-

(%80,

%90 ve % 1(0) ve gebelik oranları (% 70 , %80 ve
%90 ) oranları koyunlar üzerinde yür(rtUlen d iger
araştırmalarda (Horoz ve ark 1999. ÖZlür1der ve a n<
2003) bildirilen sınırtar Çerisinde vet almakta ve
karşılaştırılabilir oranardadır. Üstelik senkronizasyon
oranları

progesterorı

scoeüen

kull anıla rak

gerçekleştırilen çatrşmalarea (Aghdam ve a n< 2002.

YO<i<

Beck ve ark 1996, Das ve an< 2000, Öztür1der ve ark
2003) elde ed ilen oranıara benzer olarak te spit ed ilmiştır. Aynca çalışmada elde edilen gebelik oranları
diger çalışmalarda (Beck ve ark 1993, Knights ve ark
2001 , Menegatos ve ark 2003, Uçar ve ark 2002)
lan<1I yöntemler kullanılarak elde edilen g ebelik oranla n sı nı rtan içerisinde kalmıştır.
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çalışmada ko yunlard a ovutakiben 3 . günde de pro staqrandm enj eksi yonları na cevap verebilecek ko rpes luteumları n
geliştIQi ve ye terli düzeyde cevap ve rebi ldi !}i, memnunıyet verici selliyelerde Ostrüs ve o vul as yon o ra n-

Sonuç olarak ; bu

lasyonu

lar ı sa{ılad~ı kanısına varıldı .
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