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SENKRONiZASYONU ve SABiT ZAMANLı TOHUMLAMANIN GEBEliK
ORANI ÜZERiNE ETKisi
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The effect of Timed İnsemination on Pregnancy Rates of Cows Synchronized with
PGF2a Based on Plasma Progesterone Levels
Summary: This study was conducled to [nvestigate the ellectiveness of oestrus synchronisation with PGF2o. and
timed·insemination based on

plasma progesterone levels in cows. The study was carried out in 34 Brown Swiss

cows, aging between 3 and 5 years old. Blood samptes were coltected at ten day intervals 3 times without cyclic stage
of the cows. In each sampling, the cows with high plasma progesterone levels (�.5 ng i ml) were intramuscularty in
jected with PGF2o. analogue (0.150 mg 0- eloprostenol), and inseminated at 72 and 96 th. hours fixed-tlme after the
injections. Blood samples were collecled to monitore Ihe progesterone levels for pregnancy diagnosis on the day of
211h after inseminatlons, then rectal examination were conducted to deıect the pregnancy on the day ol 60 after the
inseminations. In the first sampling. high progesterone levels were loond in 23 of 34 cows. These cows were synchro
nized with PGF2a and 16 of 23 cows became pregnant following the fixed-time inseminations. In the second samp
!ing, S ol the 11 cows had high progesterone levels and 4 ol these S cows with high progesteron levels became preg
nant after the synchronization and inseminalions. In the 3 th sampling, 3 cows had lower levels than 0.5 ng i ml
plasma progesterone. Total of 31 cows were synchronized based on high progesterone levels and 20

("lo 66.6) of

these cows became pregnant lollowing the inseminations. As a resuı!, synchronization done wilh PGF2o. in the cows
with luteal aclivity based on plasma progesterone levels and fixed-tlme inseminalions showed satislactory pregnaney
rates. Lı was also beneliclal for the diagnosis ol the cows wilh no luleal activity and elimination ol ıhe PGF2a injections
ıo these cows.
Key words: Cow. estrus synchronization, plasma progesıerone, pregnancy.

Özet: Bu çalışma, inelderde plazma progesıeron düzeylerine göre PGF2a ile östrus senkronizasyonu ve sabit zamanlı
tohumlamanın etkinli{Jinin araştırılması amacryfa yapılmıştır. Araşıırma, 3

•

5 yaşlı toplam 34 baş isviçre Esmer ırkı inek

üzerinde gerçekleştirildi. fneklerden östrus sildusunun evresine bakılmaksızın 10 gün arayla 3 kez kan ôme{Ji alındı.
Her ömeklemede plazma progesteron düzeyleri yüksek (:2: 0.5 ng i ml) olan ineklere PGF2o. (O. 150 mg D

•

CIop

r05lenol) uygulanarak 72 ve 96. saatlerde sabit zamanlı tohumlama yapıldı. Gebelik Ianısı tohumlamadan sonra 21,
günde plazma progesıeron düzeyterine ve 60 gün sonra rektal palpasyorı bulgularına göre yapıldı. Araştırmada kul
lanılan ineiderin

ilk ömeklemeleri sonunda 23'Onde progesteron dOzeyi yüksek bulundu ve yapılan senkrorıizasyon

ve tohumlama sonunda lS'sl gebe kaldı. ikinci örneklemeye kalan 11 baş inek'ten S'inde progesteron düzeyi yOksek
bulundu ve yapılan tohumlama sonunda 4'0 gebe kaldı. Üçüncü ömeklemeye kalan 3 baş inekte ise progesıeron
düzeyi yine düşük bulundu. Toplam olarak 31 inek progesteron düzeyine göre PGF2a ile senkronize edildi ve yapılan
sabiı zamanlı tohumlama sorıunda 20

("lo 66.6)'si gebe kaldı. Sonuç olarak, plazma progesteron düzeyterine göre lu

teal aktivite belirlenen ineiderin PGF2o. ile senkronizasyonu ve sabit zamanlı tohumlanmaları sonunda sağlanan ge
belik oranı memnuniyet verici

düzeyde bulunıııuştur. Ayrıca, luteal aktiviteye sahip olmayan ineklem teşhisi ve bu

ineklere yapılacak PGF2o. enjeksiyonunun elimine edilmesi açısından da faydalı bulundu.
Anahtar kelimeler: inek, östrus senkronizasyonu, progesteron, gebelik.
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gesteron düzeyine göre gebe ve gebe olmayan inek
ler belirlendi. Tohumlamadan 60 gün sonra ise rektal
muayene ile ineklerin kesin gebatik tanısı konuldu.

10 dakika süre ile santrifüj edilerek plazmalan
ayrıldı. Plazma progesteron düzeyleri S.O. Ve
teriner FakOltesi Biyokimya Anabilim Dalı, En
dokrinoloji Laboratuvarı'nda 24 saat içerisinde be
lirlendi. Plazma progesteron düzeyleri yüksek (;::
0.5 ng/ml) bulunan ineklerin siklik olarak aktif CL'a
sahip oldukları kabul edildi (Farin ve ark.,1992).
Aynı gOn sentetik PGF2a olan 0.150 mg D - Clop
rostenol� i.m.olarak enjekte edilerek senkronize
edildi. Enjeksiyondan sonra öslrOs belirtilerine
bakılmaksızın sabil zamanlı olarak 72 ve 96. sa
atlerde olmak üzere iki kez tohumlandI.
ilk
örnekiemede progesıeron düzeyi düşük « 0.5 ngl
ml) bulunan 11 baş inekten 10 gün sonra ikinci
defa kan örnekleri alındı. Progesteron düzeyi
yüksek bulunan 8 baş ine�e 0.150 mg D- Clop
rostenol uygulandı ve yine sabil zamanlı lo
humlandı. Daha sonra ikinci örneklemede de pro
gesteron düzeyleri düşük bulunan 3 baş inekten 10
gün sonra 3.defa kan örnekleri toplanarak pro
gesteron düzeyleri belirlendi.

Bulgular
Araştırmada kullanılan 34 baş ineklen alınan ilk
kan örneklerine göre 23 ( % 67.6) baş ine�in luleal
aldiviıeye s"hip oldu�u belirlendi. Luleal aktiviteye
sahip olan ineklere uygulanan PGF2a en
jeksiyonunu takiben 72. saalte 1 baş inelde pu
rulent akıntı görüldü�ünden dolayı tohumlanmadı.
Tohumlanan 22 baş inekılen 1 6 (% 72.7)'sl gebe
kaldı. Birinci örneklernede plazma progesteron
düzeyleri dOşOk bulunan 11 baş ineklen 10 gün
sonra (II. örnekleme) ahnan kan örneklerinde 8 (%
72.7) baş inekle luleal aldivite belirlendi ve bu inek·
lere uygulanan PGF2et enjeksiyonunu takiben 72 ve
96. saallerde yapılan tohumlamalar sonunda 4 (%
50.0) baş inekle gebelik elde edildi. ikinci
örneklernede de plazma progesteron düzeyi düşük
bulunan 3 baş inekte 10 gün sonra yapılan (111.
örnekleme) progesleron analizinde de bu hormon
düzeyi düşük bulunduQu için bu ineklerde luleal ak-

Senkronize edilerek tohumlanan hayvanlardan
tohumlamadan 21 gün sonra gebelik tanısı amacıyla
progesteron analizi için kan örnekleri alındı. PI'O'-

Tablo 1. Plazma progesıeron düzeylerine göre belirlenen luleal aktivite, yapılan senkronizasyonlar sonucu sağlanan ge·
belik oranlan.
II. örnekleme

III. örnekleme

(O. Gün)"

(10. GOn)

(21. GOn)

34

11

3

23 (% 67.6)

8 (% 72.7)

'11(% 32.3)

3 (% 27.3)

i.

Hayvan sayısı (n)

örnekleme

Toplam
34

Progesıeron <!: 0.5 ng i ml olan
hayvan sayısı (oranı) - PGFıa
Progesıerorı

<

31(% 91.2)

0.5 ng i ml olan

hayvan sayısı (oranı)

3 (% 8.8)

3 (% 100)

Gebe kalan hayvan sayısl(oranl)1t

16 (% 72.7)

4 (% 50.0)

20 (% 66.6)

Gebe kalmayan hayvan sayısı(oranı)

6 (% 27.3)

4 (% 50.0)

10 (% 33.3)

Luteal aktivite göstermeyen
hayvan sayısı (oranı)

3 (%100)

,

Purulenı akıniı

1 (% 4.3)

3 (% 8.8)
1 (% 2.9)

': Kan örneklerinin alınmaya başlandığı gOn
lt:

Gebe ve gebe kalmayanların oranı,

PGF2a

enjeksiyonu uygulanıp, suni tohumlama yapılanlar

saplanmıştır.
®:

Dalmazin, Veıaş-Isıanbul.
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Tablo. 2.

PGF2Cl

şhisi konulan hayvanlara ait plazma pro

enjeksiyonu öncesi. tohumlama sonrası ve inaklif ovaıyum te

gesteron dOzeyleri.

Tohumlama

PGFıa

enjeksiyonu
öncesi
Progesteron (ng f ml)

PGFıa

enjeksiyonu

sonrası
(21.GOn)

1.10 ±0.12 1.70 ±0.24

1.21 ±0.15

O.

Gün

10.GÜn

21.GOn

0.15±O.05

O.21±O.09

sonrası

0.32 ±0.06

O.20±O.05

gesteron düzeyleri ile ya da rekta! palpasyonla
mümkün olabileceği bildirilmektedir (Seguin, 1983;
Wenzel, 1991). Ancak, ovaryumlardaki aktif CL'un
plazma progesteron düzeyleri
ya da süt pro
gesteron lesti ile % 100 oranında belirlenmesine
rağmen reklal muayene ile % 69 - 87 oranında
doğrulukla tespit edilebileceği öne sürülmektedir
(Larson ve Balı, 1992). Bu yüzden reldal pal
pasyonla ovaryum muayenelerinde aktif CL'un
varlığı veya yokluğunu doğrulamak amacıyla plaz
ma yada süt progesteron düzeylerinin be
linenmesinin gerekli olduğu ifade edilmektedir (Otl
ve ark., 1986; Nebel, 1988). Sunulan çalışma, plaz
ma progesteron düzeylerine göre aktif CL be
lirlenerek PGF2a. ile yapılan senkronizasyon ve
sabit zamanlı tohumlamanın
gebetik oranları
üzerine elkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Ardışık kan örneklemeleri sonunda ıespit edi
len luteal aktivite oranları, yapılan senk
ronizasyonlar sonunda sağlanan gebelik oranları
ve bazı reprodüktif olgulara ait bulgular Tablo 1'de
sunulmuşlur. Plazma progesıeron düzeylerine göre
luteal aktivite tespit edilen ineklere uygulanan
PGF2a ve tohumlama sonrası gebe ve gebe kal
mayan hayvanlara ail enjeksiyon öncesi ve to
humlamadan 21 gün sonraki ortalama plazma pro
gesteron düzeyleri ile reprodüktif problemi bulunan
hayvanların ardışık progesteron düzeyleri Tablo 2'
de sunulmuştur.
Plazma progesteron düzeylerine göre luleal
aktivite tespit edilen ve tohumlamayı takiben 21.
gündeki kan örneklerinde iki hayvanın progesteron
düzeyi yüksek (0.93 ve 4.87 nglml) bulunmasına
rağmen rektal muayenede gebe olmadıkları tespil
edilmiştir. Bu iki değer gebe kalmayan hayvanların
21. gündeki progesteron ortalamalarına dahil edil
memişlir.

ve

Tohumlama
(21.GÜn)

öncesi

tivile belirlenemedı.

Tartışma

inaklif ovaıyum

Gebe kalmayan

Gebe kalan

Sonuç

Prostaglandin F2a. ile ineklerde yapılan östrus
senkronizasyonu
çalışmalarında
enjeksiyon
sırasında aktif CL'un belirlenmesi yeteni yanıtın
alınabilmesi bakımından önemlidir. Çünkü senk
ronizasyon amacıyıa kullanılan PG F2a., ancak aktif
CL'un bulunduğu dönemde (siklusun 5 18. günler
arası) luteotizisi sağlamaktadır (Kılıçoğlu ve ark., .
1983). Corpus luleum ve ovaryum üzerindeki diğer
yapıların doğru bir şekilde beıirlenmesinin pro-

80

Sunulan araştırmada, siklusun dönemine
bakılmaksızın rastlansalolarak seçilen 34 baş
ineğin ilk ömeklemel�rinde plazma progesleron
düzeylerine göre % 67.6'slnın luleal aktivileye sahip
olduğu tespit edilmiştir. Luteal aktiviteye sahip olan
hayvanlara yapılan PGF2a. enjeksiyonunu izleyen
sabit zamanlı tohumlamalarda % 72.7'sinin gebe
kaldığı belirlenmiştir. ilk örneklemede belirlenen bu
luleal aktivite oranı, Stevenson ve ark. (1987)'nın
çift doz PGF2a. ile ineklerde yaptığı senkronizasyon
çalışmasında ilk enjeksiyon sırasında buldukları %
70'lik luleal aktivite oranına yakın bulunmuştur.
Benzer
şekilde
ineklerin
seksüel
siktusun
dönemlerine eşil 'Olarak dağıldığı göz önüne
alındığıda o�o 70'inin ilk PGF2a. enjeksiyonuna du
yarlı olabileceği bildirilmektedir (Odde, 1990).
Sunulan araştırmada,
iI.
örneklemelerin
yapıldığı 11 baş inekten 8'inde (% 72.7) luleal ak-
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analizi
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erken diöstrüste olmaları muhtemeldir. Ôstrüs sik
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0.5
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olduğu,

yüksek
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lIr1enernedi. Bu ineklere yapılan rektal muayene

dirilmektedir (Shemesh ve ark., 1983). Siklusun

oluşuma (foiiikül yada Corpus luteum) rastlanmadı.

düzeyinin 0.5 ngl ml'nin üzerinde olması nedeniyle

kontrollerinde
Seksüet

ıaglandinlerle

ovaryumlarında

siklusun

yapılan

fonksiyonel

dönemlerine

göre

senkronizasyon

erken

bir

hayvanlar

sonrası

Pinheiro ve ark.

önemli bir dezavantajını oluşturmaktadır. Alan ve
ark.

şeklllenebilece{ıini bil

alınabileceğini

ifade

- östrüs aralı�ını sırasıyla 48.86 ve 71.75 saal ola

rak bildirmeldedirler. 8u nedenle araştırmada uy

et

gulanan 72. saaneki ilk tohumlama erken diöstrüs

mektedir. Alan ve ark. (1991) diöstrüsün erken ve

döneminde

geç dönemlerindeki ineklerde PGF2a ile yaptıkları
senkronizasyon
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sabit

zamanlı

%
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%

to
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kalmadı.

%

ve
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66.6) inek

PGF2a

zamanlı

bir nedeni de erken embriyonik ölümlerdir. Sunulan

araştırmada tohumlama sonrası 21. günde gebelik

tanısı amacıyla alınan kan örneklerinde 2 baş inekte
plazma progesıeron düzeyleri yüksek bulunmasına

ile

ra�men, daha sonraki rektal muayene ile yapılan

to

gebeHk kontrolunda gebe olmadıkları tespıt edil

gebe kaldı,

miştir. Gebe olmayan ineklerde tohumlamadan son

33.3) 'nek ise tohumlandlOI halde gebe

raki 21. günde plazma progesteron düzeylerinin 0.5
n9 i ml ya da daha düşük düzeyde olduğunu bil

Sunulan araştırmada ineklerdeki luteal aktiv!te,

dirmektedir (Heap ve Holdshworth, 1981). Zemini

progesteron düzeylerine göre belirlenerek PGP�o:

ve ark. (1993) ise gebatik şekillendiği halde daha

ile senkronizasyon yapılmış olmasına rağmen ge

sonra hayvanların

balik oranının düşük bulunmasının önemli bir ne

araştırmada

bakılmaksızın

seksüel

sanılmaktadır.
siktusun

15 - 21'Inde erken embriyonik

folliküler dalgaya sahip olan ineklerde öSlTÜS sildus

gibı, enjeksiyon sırasındaki sik/usun döneminden
olabilece{)i

%

ölüm şekillendiOini bildirmektedirler. Kahn (1991) 3

deni yukarıda belirtilen araşıırmacıların da bildirdiği

kaynaklanmış

Ineklerin

Gebetik oranının düşük bulunmasının önemli
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ardışık progesteron analizi sonunda 31 baş inekte
91.2) luleal aktivite betırlendi ve

uygulanan

lunmaktadır.
,

Araştırmada kullanılan toplam 34 baş ineğin

(%

enJeksiyon

östrüsün bitiminden sonra tohumlanma olasılığı bu

humlamayı takiben gebelik oranlarını diöstrüsün
erken döneminde

(1991) lneklerde diöstrOsün erken ve geç

döneminde uygulanan PGF2o: sonunda enjeksiyon

dirmekledirler. Odde (1990) ise PGF2o: ile yapılan
arasında

uygulamaları

olasılı�ı yükselmektedir. Ayrıca enjeksiyon - östrüs

senkronizasyonlarda en iyi sonucun siklusun 11 günleri

döneminde ola

prostaglandin

aralığının farklı olması sabit zamanlı tohumlamalann

PGFıa enjeksiyonlarının etkili olmadığını, siklusun

15.

Böylece

için tespit edilen ideal dönemin (11-15. günler arası)

5 - 9. günleri arasında uygulanması halinde ise
luıeollzlsinin

progesteronen

dışına çıkma, dolayısıyle kısmi luteolizis şekillenme

(1998) seksüel siklusun ilk 5 gününde uygulanan

kısmi

de

luleal aktivitenin her

bilmektedir.

bildirilmekledir (Alan ve ark., 1991; Morrel ve ark.,

CL'un

dönemlerinde

araştırmada kriter alınan progesıeron düzeyine göre

pros

görülen öslrüslerde fertilite oranının düşük olduğu

1991; Pinheiro ve ark., 1998).

diöstrüs

süresi 27 güne kadar uzayabilece�ini, buna ba�1ı

Çünkü

olarakta luteal

dönemine

dönemin de uzayabilece{ıinl

bil

dirmektedir. Bu nedenle tohumlamadan 21 gün

tek örnek alınarak lutea! aktivite

sonra progesleron düzeyi yüksek bulunan 2 baş

(progesteron düzeyi> 0.5 ng i ml) tespit edilmiştir.

inekte erken embriyonik ölüm veya seksüel siklus

8u nedenle progesteron düzeyi luıeal aktiviteyi

sürelerinde uzama şekillenmiş olabileceği kanısına

göstermesine rağmen ineklerin bazılarının pros-

varıldı.
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