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Abstract

Amaç: Bu çalışmada aşım sezonunda senkronize edilen Kangal ırkı koyunlara parenteral vitamin (β-karoten ve vitamin E) ve/veya iz element
(selenyum, manganez, bakır, çinko) uygulamalarının gebelik oranları üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Aim: In this study, it was aimed to determine the effect of parenteral vitamin (β-carotene and vitamin E) and trace element (selenium, manganese,
copper, zinc) applications on pregnancy rates in Kangal ewes synchronized
during the breeding season.

Bulgular: Kontrol, 2., 3. ve 4. grupların 35. gün muayenesindeki gebelik
oranları sırasıyla %64, %62, %50 ve %60 olarak; 60. gün muayenesindeki
gebelik oranları sırasıyla %62, %60, %50 ve %59 olarak belirlendi. Gruplarda elde edilen gebelik oranları karşılaştırıldığında istatistiksel farklılık
görülmedi. Geç embriyonik ölüm ve erken fetal ölüm oranları bakımından
da belirgin istatistik farklılık tespit edilmedi.

Results: Pregnancy rates of control, 2nd, 3rd, and 4th groups at the 35thday examination were 64%, 62%, 50%, and 60%, respectively; pregnancy
rates at the 60th-day inspection were 62%, 60%, 50%, and 59%, respectively.. No statistical difference was observed between the control and other groups. Late embryonic death and early fetal death rates were similar
between groups.

Gereç ve Yöntem: Sunulan çalışma 200 adet Kangal ırkı koyun ile gerçekleştirildi. Çalışmaya dâhil edilen hayvanlar rastgele 4 eşit gruba ayrıldı.
Çalışmada bulunan tüm gruplara 11 gün arayla prostaglandin (PGF2α)
enjeksiyonu yapıldı. Kontrol grubuna (1. Grup) çift doz PGF2α enjeksiyonu dışında herhangi bir uygulama yapılmadı. İkinci gruba ilk PGF2α enjeksiyonuyla birlikte β-karoten ve E vitamini; Üçüncü gruba iz element
(selenyum, manganez, bakır, çinko) enjeksiyonu yapıldı. Bu mikrobesinlerin birlikte nasıl etki gösterdiklerini belirlemek amacıyla dördüncü gruba
hem vitamin hem de iz element kombinasyonu uygulandı. Çalışmaya dâhil
edilen tüm hayvanlara son PGF2α uygulamasından 48 saat sonra koç katımı yapıldı. Koç katımı sonrası 35. ve 60. günde transabdominal yöntemle
ultrasonografik gebelik muayenesi yapıldı.

Öneri: Senkronizasyon başlangıcında vitamin ve mineral takviyesinin fer-

tiliteyi etkilemediği ancak senkronizasyon başlangıcından en az 15 gün
önce veya tekrarlı yapılan vitamin ve iz element takviyesinin fertiliteyi
artırabileceği kanısına varıldı.
Anahtar kelimeler: Vitamin, iz element, senkronizasyon, koyun
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Materials and Methods: The presented study was carried out with 200
Kangal ewe. The animals included in the study were randomly divided into
four equal groups. Prostaglandin (PGF-2α) injections were administered
to all groups with an interval of 11 days. Before synchronization, a combination of β-carotene and vitamin E was applied to the one group and a
combination of trace elements (selenium, manganese, copper, zinc) to the
other group. To determine the effect of these micronutrients, both vitamin
and trace elements combinations were applied to the 4th group. In contrast, the 1st group was accepted as the control group, and no treatment
was given. Rams were introduced to all groups 48 hours following the last
PGF-2α administration. Pregnancy diagnosis was achieved transabdominally by ultrasonography on the 35th and 60th days after ram introduction.

Conclusion: It was concluded that vitamin and mineral supplementation
at the beginning of synchronization did not affect fertility, but at least 15
days ago before the onset of synchronization, repeated vitamin and trace
element supplementation may increase fertility.
Keywords: Vitamin, Trace elements, Synchronization, ewe
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Giriş
Koyun yetiştiriciliğinde üreme performansı; genetik materyal, çevre, beslenme ve sürü yönetimi olmak üzere dört
belirleyici ana faktörün etkisi altındadır. Beslenme, üreme
fonksiyonları üzerindeki doğrudan etkileri ve diğer faktörlerin etkilerini hafifletme potansiyeli açısından değerlendirildiğinde verimliliğin artırılmasında en önemli faktör olarak
düşünülmektedir (Smith ve Akabinbamijo 2000). Türkiye’de
koyun yetiştiriciliğinde genellikle meraya dayalı besleme
programı uygulanmaktadır. Ancak söz konusu meraların verimi ve kalitesi özellikle aşım sezonuna denk gelen dönemde
azalmakta ve hayvanların besin madde ihtiyaçları yeterince
karşılanamamaktadır (Abdelrahman ve ark 2002). Özellikle
vejetasyonun ilerlediği ve kuru otların hâkim olduğu meralarda üreme fonksiyonlarında önemli rollere sahip bazı
antioksidan özellikteki vitamin ve minerallerin eksikliği koyunların üreme performansını olumsuz etkileyebilmektedir
(Afshari ve ark 2008). Bu olumsuzlukların yanı sıra İç Anadolu bölgesinde anaçların otladığı meralar yarayışlı demir,
çinko ve mangan kapsamları sırasıyla %44.8’i, %75.3’ü ve
%92.3’ az ve çok az sınıfındadır (Akın ve Taşova 2019). Bu
dönemde reprodüktif etkinliğin artırılması amacıyla meraya
ilave olarak flushing adı verilen makrobesin takviyeleri yaygın olarak uygulansa da flushing rasyonlarında mikrobesinler (vitaminler ve mineraller) çoğu zaman göz ardı edilmektedir (Vázquez-Armijo ve ark 2011).

Östrus senkronizasyonu; reprodüktif performansı artırmak,
işçiliği azaltmak ve üreme sezonunu kısaltmak amacıyla uygulanan en etkili reprodüktif yönetim stratejilerinden biridir
(Stevenson ve Britt 2017). Bununla birlikte birçok çalışmada
özellikle östrus senkronizasyonu uygulamalarının oksidatif
stresi artırdığı bildirilmiştir (Martinez-Ros ve ark 2018, Farahavar ve ark 2020, Eşki ve ark 2021). Ayrıca östrus öncesi dönemde metabolik ve steroidojenik aktivitenin artması,
metabolizmada reaktif oksijen radikallerinin (ROS) yükselmesine neden olmaktadır (Agarwal ve ark 2005). Oksidatif
stres, lipid peroksidasyonuna, protein dejenerasyonuna ve
DNA hasarına neden olarak hücrelere zarar vermektedir
(Soto-Heras ve Paramio, 2020). Aşım döneminde artan ROS
üretimi ovulasyonun bozulmasına, oosit/embriyo kalitesinin
düşmesine ve korpus luteum tarafından progesteron (P4)
üretiminin azalmasına neden olabilmektedir (Al-Gubory ve
ark 2010, Farahavar ve ark 2020).
Metabolizmada seksüel siklus ile birlikte senkronizasyon
uygulamasının oluşturduğu oksidan yükün temizlenerek
redoks dengesinin sağlanması vücutta yeterli antioksidan
varlığıyla mümkündür (Giorgio ve ark 2020). Özellikle son
yıllarda yapılan araştırmalar östrüs senkronizasyonuyla
birlikte bazı antioksidan vitamin ve mineral takviyelerinin
koyunlarda oksidatif stresi azaltarak reprodüktif verimliliği
artırdığını göstermiştir. Safdar ve ark (2020)’ın Afshari ırkı
koyunlara senkronizasyonla birlikte vit E ve Selenyum; Kaçar

ve ark (2008)’ın Tuj ırkı koyunlara β-karoten ve vitamin E;
Monem ve ark (2011)’ın Baladi ırkı koyunlara çinko; Zonturlu ve ark (2017)’ın Awassi ırkı koyunlara vit E ve iz element
karışımı (Se, Ca, P, Cu ve Co) verdikleri çalışmalarında hayvanların üreme performanslarında önemli artışlar gözlemlemişlerdir. Diğer yandan literatürde Kangal ırkı koyunlarında
senkronizasyon öncesi β-karoten, E vitamini ve çeşitli iz element enjeksiyonunun gebelik oranları üzerine etkisini konu
alan bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Bu çalışmada, aşım sezonunda senkronize edilen Kangal ırkı
koyunlarda paranteral vitamin (β-karoten ve vitamin E) ve/
veya iz element (selenyum, manganez, bakır, çinko) uygulamalarının gebelik oranları üzerine etkisinin araştırılması
amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel
Etik Kurulu’nun izniyle gerçekleştirilmiştir (Karar No. 372).
Hayvan materyali

Sunulan çalışma Sivas ilinde aile tipi özel bir işletmeye ait
sürüden seçilen, en az bir kez doğum yapmış, vücut kondisyon skorları (VKS) birbirine yakın (3-3.5), 64 ± 1.4 kg canlı
ağırlıkta ve 2-4 yaş aralığında 200 baş Kangal ırkı koyun ve
VKS’si 3-3.5 arasında, 106±2.3 kg canlı ağırlıkta ve 2-6 yaş
aralığında Kangal ırkı 15 baş sağlıklı koç ile gerçekleştirildi.
Deneme grupları

Çalışmaya dahil edilen hayvanlar rastgele 4 eşit gruba ayrıldı.
Çalışmada bulunan tüm gruplara 11 gün arayla intramuskuler prostaglandin (263 µg kloprostenol sodyum PGS, Alke,
Türkiye) enjeksiyonu yapıldı. Kontrol grubuna (1. Grup)
çift doz PGF2α enjeksiyonu dışında herhangi bir uygulama
yapılmadı. İkinci grupta bulunan hayvanlara ilk prostaglandin (PGF2α) enjeksiyonu ile birlikte 30 mg β-karoten 40 mg
alfa-tokoferol asetat (Vitamin E) (Ovostim, Provet, Tütkiye)
uygulanırken, üçüncü grupta bulunan hayvanlara ilk PGF2α
enjeksiyonuyla birlikte 2.5 mg bakır glukonat, 1.25 mg sodyum selenit, 5 mg manganez glukonat ve 5 mg çinko glukonat (Activate, Alke, Türkiye) uygulandı. Dördüncü gruptaki
koyunlara ise ilk PGF-2α enjeksiyonu ile birlikte hem ikinci
hem de üçüncü gruptaki koyunlara yapılan enjeksiyonlar bir
arada uygulandı. (Şekil 1).
Çalışmaya dahil edilen tüm hayvanlara son PGF2α uygulamasından 48 saat sonra koç katımı yapıldı ve koç katımı
sonrası 35. ve 60. günde transabdominal olarak ultrasonografi (5MHz Lineer prob, Ibex Pro, Ibex, E.I. Medical Imaging
Colorado, USA) ile gebelik muayenesi yapıldı. Ultrasonografi
sırasında embriyonun ya da fetüsün görüldüğü hayvanlar gebelik pozitif olarak kaydedildi.
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Tablo 1. Meranın ve arpanın besin madde
bileşimleri, % Kuru madde (% KM)
İçerik, % KM

Mera

Arpa

Organik Madde

74,20

88,66

Kuru Madde

Ham Protein
Ham Yağ
Ham Kül
aNDF

bADF

aNDF:

Şekil 1. Senkronizasyon şeması

Gebelik oranlarının hesaplanması
Çalışmada tüm gruplar için gebelik oranları; Gebe koyun sayısı/Gruptaki koyun sayısı formülüne göre hesaplandı.
Besleme ve yem analizleri

Araştırmadaki tüm deneme grupları günde 6-8 saat merada
otlatıldı. Tüm deneme gruplarına meraya ilave olarak anaç
koyun başına 300 gr/gün arpa verildi. Su, meraya çıkışta ve
dönüşte iki öğün şeklinde sunuldu. Merada hayvanların yoğun olarak otladığı alan içerisinde rastgele seçilen beş farklı
bölgeden, yerden 2-3 cm yükseklikte olacak şekilde büyük
makaslar yardımıyla çayır örnekleri alındı. Alınan çayır örnekleri ile hayvanlara verilen arpanın kuru madde (KM),
organik madde (OM), ham protein (HP), ham yağ (HY), ham
kül (HK) içerikleri AOAC (2006)’da bildirilen metotlara göre

82,66
7,90
2,11
8,46
64,5
40,2

92,4

11,12
1,58
3,74

22,55
5,44

Nötral deterjan lifi, bADF:Asit deterjan lifi

belirlendi. NDF (nötral deterjan lif) ve ADF (asit deterjan lif)
içerikleri Ankom 200 Fiber Analyzer (Ankom Technology
Corp., USA) cihazı kullanılarak Van Soest ve ark (1991)’nın
bildirdiği yönteme göre tespit edildi.İstatistiksel analizler
Gruplarda bulunan hayvan sayıları PASS11 (NCSS Statistical
Software) programının "Çoklu oransal karşılaştırmalar için
ki-kare testi" modülü kullanılarak, α=0,05, serbestlik derecesi (sd) = 3 ve testin gücü en az %85 olacak şekilde belirlenmiştir. Etki büyüklüğü Cohen (1988)'e göre 0,5 kabul edilmiştir. (p<0.05)
Gruplara yapılan uygulamalar sonrasında elde edilen gebelik
oranları ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada elde
edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0.
Armonk, NY: IBM Corp.) ile yapılmıştır.
Bulgular

Aşım dönemindeki koyunların otladığı meranın ve ilave olarak verilen arpanın besin madde bileşimleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Uygulamalar sırasında koyunlarda herhangi bir

Tablo 2. Prostaglandin ile senkronize edilen koyunlarda, senkronizasyon başlangıcında β-karoten, alfa-tokoferol
asetat ve bazı minerallerin verilmesi sonucu gruplara göre elde edilen gebelik oranları

abc :

Gebelik Oranları

Gebelik Muayenesi
Günü

1. Grup

2. Grup

3. Grup

4. Grup

35. Gün

%64a (32/50)

%62a (31/50)

%50a (25/50)

%60a (30/50)

60. Gün

%62a (31/50)

%60a (30/50)

%50a (25/50)

%59a (29/49)

Aynı sıradaki farklı harfler istatistiksel olarak farklıdır (p<0.05)
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lokal ve sistemik yan etki görülmedi.
İlk gebelik muayenesinden sonra 1. ve 2. grupta 1’er hayvanda abort görüldü. İlk muayene sonrası 4. grupta bir hayvan
çalışmadan çıkarıldı. Koç katımı sonrası 35. ve 60. günlerde
yapılan gebelik muayenelerinde elde edilen gebelik oranları
Tablo 2’de sunulmuştur. Kontrol, 2. 3. ve 4. Gruplarının 35.
gün muayenesine ait gebelik oranları sırasıyla %64, %62,
%50 ve %60 olarak belirlenirken; 60. gün muayenesindeki gebelik oranları sırasıyla %62, %60, %50 ve %59 olarak
bulundu. İkinci gebelik muayenesinde (60. gün) abort yapan hayvanlar dışında geç embriyonik ölüm veya erken fetal
ölüm görülmedi. Gruplar arasında birinci ve ikinci gebelik
muayenesi sonucunda elde edilen gebelik oranlarında istatistiksel farklılık görülmedi (p = 0.49).
Tartışma

Kangal koyun ırkı, 14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Tebliğ ile ayrı bir ırk olarak tescil edilmiştir. Çalışmanın gerçekleştirildiği Sivas ili bölgesinde 2020
yılı itibariyle yaklaşık 650 000 yerli ırk koyun bulunmaktadır ve bunların büyük bir bölümünü Kangal ırkı koyunlar
oluşturmaktadır (TÜİK 2020). Bu nedenle Kangal koyunu
hem bölge hem de ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Ancak Kangal koyunu; üçüz kuzu doğumunun çok
nadiren görülmesi, ikizlik oranının düşük olması ve göreceli
olarak kısa bir aşım sezonuna sahip olması nedeniyle prolifik olmayan bir ırk olarak sınıflandırılmaktadır (Akçapınar
ve ark 1982).
Sivas ve yöresinde koyun yetiştiriciliği çayır-meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Hayvanların otlatıldığı meraların
verim ve kalitesi ise vejetasyon dönemlerine göre farklılık
göstermektedir. Çayır-mera otlarının besin madde içerikleri
vejetasyonun başlangıç döneminde (Nisan-Mayıs) genellikle
hayvanların besin madde ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ancak vejetasyonun ilerlediği dönemde (Haziran-Eylül) meradaki otların KM, NDF ve ADF düzeyleri artarken, HP ve HY
düzeyleri azalmaktadır (Arslan ve Tufan 2011). Karslı ve ark
(2003)’nın farklı vejetasyon dönemlerinde (Mayıs-Ağustos)
meradaki otların besin madde içeriklerini inceledikleri çalışmada; mayıs ayının başlangıcından ağustosun ilk haftasına
kadar mera otlarındaki KM’nin %36.9’dan %89.8’e, NDF’nin
%55.6’dan %73.8’e, ADF’nin %32.4’den %42.1’e yükseldiğini; HP’nin ise %15.7’den %7.30’a düştüğünü gözlemlemişlerdir. Diğer bir çalışmada da (Kaya ve ark 2004) çayır-mera
bitkilerinin olgunlaştıkça KM ve NDF içeriği artarken, HP içeriklerinin azaldığı rapor edilmiştir. Sunulan çalışmadaki meranın besin madde içerikleri incelendiğinde, aşım sezonuna
denk gelen dönemde mera otlarının ileri vejetasyon profili
sergilediği ve kurumaya başladığı anlaşılmaktadır. Çayır-mera otlarında vejetasyon ilerledikçe makrobesin içeriklerinin
yanında vitamin ve mineral düzeyleri de azalmaktadır (Fan
ve ark 2019). Dolayısıyla aşım döneminde ileri vejetasyona

sahip merada otlayan hayvanların üreme performansının
geliştirilmesi için mikrobesin takviyeleri yapılması oldukça
önemlidir.  

Koyunlarda üreme faaliyetlerinin yılın bir bölümünde durması, koyunları diğer çiftlik hayvanlarıyla kıyaslandığında
dezavantajlı hale getirmektedir. Bu nedenle koyunlarda verimliliği artırmada tercih edilen ilk yol; üreme faaliyetlerinin
durduğu anöstrus döneminde siklik aktivitenin uyarılmasıdır. Ancak anöstrus döneminde Kangal koyunu üzerinde
yapılan çalışmalarda tatmin edici olmayan sonuçlar elde
edilmiştir (Takcı 2019). Aşım sezonunda gebe kalıp doğuran
koyunlar değerlendirildiğinde kangal koyununda kuzulama
oranın %92 olduğu belirlenmiştir (Oğrak 2020).

Aşım sezonunda yapılan senkronizasyon uygulamalarındaki
temel amaç doğumların belirli bir zaman içerisinde olmasını
sağlayarak hem iş gücünden tasarruf etmek hem de bir örnek
yavru elde etmektir. Ancak aşım sezonu içerisinde yapılan
uygulamalarda koç katımı kısa bir zamanda yapıldığından
kuzulama oranı düşmektedir (Gonzalez-Bulnes ve ark 2005).
Gonzales-Bulnes ve ark (2005) yaptıkları çalışmada PGF-2α
ile senkronize edilen koyunlarda gebelik oranını %67 olarak
belirtmektedirler.
Bakır, selenyum, çinko gibi mineraller ile β-karoten, A ve E
vitamini gibi vitaminleri de kapsayan mikrobesinlerin üreme fonksiyonları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.
Bu maddelerden selenyum glutatyon peroksidaz enziminin
yapısına katılmakta ve E vitamini ile serbest oksijen radikallerinin verebileceği hücresel zararı engellemektedir (Meschy
2000).

Sunulan çalışmada senkronizasyondan hemen önce uygulanan Vitamin E, Se ve iz element enjeksiyonları sonucu
uygulama gruplarında gebelik oranlarının benzer olduğu
görülmüştür (Tablo 2). Daha önce yapılan benzer çalışmada
(Gabryszuk ve Klewiec 2002) farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Se ve E vitamini tek başına uygulandığında fertiliteyi artırırken aynı zamanda doğum öncesinde uygulandığında kuzuların doğum ağırlığını ve günlük ağırlık artışlarını da pozitif
yönde etkilemiştir (Gabryszuk ve Klewiec 2002). Vitamin E
ve selenyum, senkronize edilen koyunlara çiftleştirme öncesinde ve sonrasında birden fazla uygulandığında, uygulama grubunda ilk çiftleşme sonrası gebe kalan koyun oranını
belirgin şekilde artırmış, ikinci ve üçüncü çiftleşme sonrası
gebe kalan koyun oranı azalmıştır (Awawdeh ve ark 2019).
Abdollahi ve ark (2015a) yaptıkları çalışmada senkronizasyondan 4 hafta önce çoklu iz element içeren bolus yutturulan
koyunlarda reprodüktif performansın belirgin şekilde arttığı ifade edilmektedir. Meza-Herrera ve ark (2013) keçilerle
yaptıkları çalışmada ise senkronizasyondan 15 gün önce
yapılan β-karoten enjeksiyonunun ovaryum aktivitesini artırdığını belirlemişlerdir. Buna karşılık Kuru ve ark (2017)
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yaptıkları bir çalışmada senkronizasyon başlangıcında uygulanan barium selenat enjeksiyonunun fertilite parametrelerini etkilemediğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde Farahavar
ve ark (2020)’nın yaptıkları çalışmada CIDR ve eCG ile senkronize edilen koyunlara senkronizasyon başlangıcında verilen vitamin E ve Selenyum gebelik oranlarını artırmamıştır.
Senkronizasyona ek olarak vitamin ve mineral uygulamaları
ile başarılı sonuçların elde edilen çalışmalarda enjeksiyonların en az senkronizasyondan 15 gün önce uygulandığı ya da
tekrarlı uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada
vitamin, mineral uygulamaları ilk PGF-2α enjeksiyonu ile birlikte yapıldı ve gebelik oranları, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında uygulama gruplarında belirgin bir artış göstermedi. Bu nedenle fertiliteye etki eden yapısal süreçlerin östrus
ve ovulasyonlardan yaklaşık 1 ay önce başlamış olabileceği
kanısına varıldı.

Memelilerde büyümenin yanısıra temel iz elementlerden
olan bakır (Cu), iyot (I), demir (Fe), manganez (Mn), Selenyum (Se) ve çinko (Zn)’nun reprodüktif performansı, embriyonik ve fetal canlılığı etkilediği bilinmektedir. Naziroğlu ve
ark (1997)’ nın yaptıkları çalışmada kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, yavru atan koyunların plazma E vitamini,
selenyum, bakır, magnezyum ve fosfor düzeylerinin belirgin
şekilde düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında farklı
hayvan türlerinde yapılan in vitro embriyo üretimi çalışmalarında Zn, Mn ve Cu takviyesi ile kümülüs-oosit kompleksi maturasyonunun iyileştiği, kümülüs hücrelerinin apoptozunu
azaldığı ve erken emriyonik gelişim başarısını artırdığı ifade
edilmektedir (Picco ve ark 2012, Jeon ve ark 2014, Geravandi
ve ark 2017). İz elementlerin doku konsantrasyonlarındaki
yetersizlikleri, çiftlik hayvanlarında erken embriyonik ölümlerin artmasına yol açabilmektedir (Hostetler ve ark 2003).  
Koyunlarda gebeliğin 25. ve 45.  günü arasındaki kayıplar geç
embriyonik ölüm, 45.günden sonra şekillenen kayıplar ise
erken fetal ölüm olarak sınıflandırılmaktadır (Dixon 2003).
Sunulan çalışmada geç embriyonik ölümlerin ve erken fetal
ölümlerin tespiti amacıyla 35. ve 60. günde 2 gebelik muayenesi yapıldı. Muayeneler sonucunda gruplar arasında geç
embriyonik ölüm ve erken fetal ölüm oranı bakımından bir
farklılık tespit edilmedi. Ancak, 4. Grupta hiç gebelik kaybı
görülmezken 1. ve 2. gruptaki 1’er hayvanda geç embriyonik
ölüm ya da erken fetal ölüm olduğu tespit edildi. Koyunlarda
embriyonal kayıpların büyük bir bölümü (yaklaşık %30) maternal kabul dönemini de içine alan gebeliğin ilk 30 gününde
şekillenmektedir (Wilmut ve ark 1986). Yaptığımız çalışmada trans-rektal yolla yapılacak erken dönem gebelik muayenesi hayvanlar üzerinde ek bir stres oluşturacağından ilk
gebelik muayenesi gebeliğin 35. gününde yapıldı. Bu nedenle
erken embriyonik ölümler tespit edilemedi. Gruplar arasında
gebelik kayıpları açısından farklılığın görülmemesinin bu sebepten kaynaklandığı düşünülmektedir.

Öneriler
Sonuç olarak yaptığımız çalışmada aşım sezonundaki koyunlarda çift doz PGF-2α ile yapılan senkronizasyona ek olarak
vitamin E, β-karoten ve bazı iz element takviyesi gebelik
oranlarını artırmadı. Gruplar arasında geç embriyonik ölüm
ve erken fetal kayıp oranlarının da benzer olduğu görüldü.
Ancak daha önce yapılan çalışmalar da değerlendirildiğinde
senkronizasyon başlangıcından en az 15 gün önce veya tekrarlı yapılan vitamin ve iz element takviyesinin fertiliteyi artırabileceği kanısına varıldı.
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