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Evaluation of two different estrous synchronization protocol for a timed insemination
in Holstein heifers
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Özet: Bu çalýþmanýn amacý, saha þartlarýnda maliyet ve iþ gücünü azaltan ancak fertilite oraný yüksek bir sabit zamanlý tohumlama
protokolü geliþtirmektir. Daha önce geliþtirdiðimiz modifiye ovsynch senkronizasyon yöntemi, yaygýn olarak uygulanan progesteron esaslý
bir protokolle (kulak implantý) karþýlaþtýrýldý. Bu amaçla birinci grup 19 baþ düveye 14 gün arayla iki kez PGF2a enjeksiyonu yapýldý
(PPG grubu). Ýkinci PGF2a enjeksiyonundan 48 saat sonra GnRH enjekte edildi ve GnRH enjeksiyonundan 14-16 saat sonra sabit
zamanlý tohumlama yapýldý (0. gün). Ýkinci grup progesteron esaslý protokolde ise 29 baþ düveye önce norgestomet kulak implantý takýldý
(IMP grubu), östradiol valerat ve norgestomet içeren enjektabl solusyon kas içi uygulandý (0. gün). Uygulamayý takiben 8. günde PGF2a
uygulandý ve 9. günde implant çýkarýldý. Tohumlamalar implantýn çýkarýlmasýný izleyen 48. saatte yapýldý. Tohumlanan düvelerin gebelik
muayeneleri 31-38. günlerde real-time ultrason ile yapýldý. Elde edilen gebelik/gebe kalma oraný PPG grubunda % 57.9 (11/19), IMP
grubunda % 48.2 (14/29) olarak belirlendi ve istatistiki fark görülmedi. Sonuç olarak 14 gün arayla iki doz PGF2a ve GnRH içeren sabit
zamanlý tohumlama protokolü, yoðun iþ gücü gerektiren progesteron esaslý protokolle karþýlaþtýrýldýðýnda kabul edilebilir düzeyde gebelik
oraný elde edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ovsynch, norgestomet implant, düve
Summary: Our hypothesis was to develop a timed-AI protocol with good fertility but reduced cost and labour under commercial conditions.
Heifers were divided two group and first group (n=19) received two injections of PGF2a 14 days apart. GnRH was injected 48 h after
the second PGF2a injection and heifers were inseminated 14-16 h following GnRH (day 0; PPG group). This synchronization regimen
was compared with a widely used progesterone-based protocol.
In the implant group (IMP group; n=29), a norgestomet ear implant was used and estradiol valerate plus norgestomet injected (i.m.;
day 0). On Day 8, heifers received PGF2a and implant was removed on day 9. Heifers were inseminated 48 h after implant removal.
Pregnancy diagnosis was performed by real-time ultrasound between day 31 and 38. Eleven of 19 heifers in the PPG group were
pregnant (57.9%) compared to 14 of 29 heifers in the IMP group (48.2%; P>0.05 Chi-squared) Thus, the timed-AI protocol utilizing two
doses of PGF2a and GnRH resulted in acceptable pregnancy rates compared to the progesterone-based protocol which was more
labour intensive.
Key Words: Ovsynch, norgestomet implant, heifer

Giriþ
Sütçü inek iþletmelerinde östrüslerin belirlenmesinde
teknolojik ilerlemelere raðmen hala sorunlar
yaþanmaktadýr. Bu nedenle östrüs senkronizasyonu
sürünün sevk ve idaresinde önemli bir yer tutmaktadýr
(Ball, 1983; Youngquist ve Braun, 1986; Mateus ve
ark., 2002). Günümüzde östrüs senkronizasyonunda
ile mevcut corpus
iki esas yaklaþýmdan birisi
luteumun (CL) lizisinin ve GnRH ile ovulasyonun
saðlanmasý, diðeri progestagenlerle CLun devamlýlýðý
saðlanarak östrüslerin önlenmesidir (Driancourt, 2001).
Bununla birlikte östrüs siklusundaki folliküler dalgalarýn
öneminin anlaþýlmasýyla yeni yaklaþýmlar ortaya
çýkmýþtýr (Thatcher ve ark., 2002).

Sütçü inek iþletmelerinde optimal fertilitenin elde
edilmesi gerekliliðinden dolayý östrüs senkronizasyonu
ineklerde daha popüler ve yaygýn uygulama alaný
bulmaktadýr. Ancak bunun yanýnda Türkiyede belirli
ve sýnýrlý bir yaþta ve gebelikleri bir örnek gebe düve
talebi de vardýr. Bu gebe düve talebinin saðlanabilmesi
için düvelerde de pratik ve gebe kalma oraný yüksek
östrüs senkronizasyon yöntemlerinin uygulanmasý
gerekliliði vardýr.
ve analoglarý uzun yýllardan beri CLun
nýn
lizisi amacýyla kullanýlmaktadýr. Ancak
seksüel siklusun ilk 5 ve son 4 gününde CL üzerine
etkili olmadýðý bilinmektedir (Logue ve ark., 1991;
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Roche ve ark., 1998). Bu nedenle enjeksiyon öncesi
progesteron düzeyinin belirlenmesinin
senkronizasyonun baþarýsýný ve sonuçta gebe kalma
oranýný olumlu etkilediði bildirilmektedir (Kaya ve ark.,
1998; Cartmill ve ark., 2001). Fertilitenin arttýrýlmasý
amacýyla GnRH tohumlama sýrasý (Sterry ve ark.,
2007) ve tohumlama sonrasýnda siklusun deðiþik
günlerinde uygulanabilmektedir (Drew ve Peters,
1994; Tefera ve ark., 2001; Erdem ve ark., 2002).

dezavantajlardýr.
Sunulan çalýþmada düvelerde baþarýlý sonuçlar
verdiði belirlenmiþ olan modifiye bir ovsynch protokolü
ile progestagen esaslý protokolden elde edilen gebe
kalma oranlarý deðerlendirilmiþtir.
Materyal ve Metot
Çalýþmanýn materyalini yaþlarý 15-18 ay arasýnda
deðiþen toplam 48 baþ Holstein ýrký düve oluþturdu.
Düvelerin tamamý ayný iþletmeye ait olup, ayný bakým
ve besleme þartlarýna sahipti. Çalýþmaya dahil edilen
düveler rastgele 2 senkronizasyon grubuna ayrýldý.

Son yýllarda
ile ilgili protokollere GnRH
ilavesiyle hem folliküler dalgalarýn hem de
ovulasyonlarýn senkronizasyonu saðlanmaktadýr.
Ovsynch olarak tanýmlanan bu protokole göre 9 gün
arayla iki kez GnRH, ikinci GnRHdan 48 saat önce
ve 16-20 saat sonra sabit zamanlý tohumlama
(Thatcher ve ark., 2002) yapýlmasý sonucu elde edilen
gebelik oraný % 30-40 arasýnda deðiþmektedir
(Pancarcý ve ark., 2002; Lean ve ark., 2003; LopezGaitus ve ark., 2004; Tenhagen ve ark., 2004). Birinci
GnRHnýn siklusun metöstrüs ve proöstrüs döneminde,
dan sonraki 48 saat
ikinci GnRHnýn
aralýðýndan daha önce yapýlmasý durumunda gebe
kalma oraný daha da düþmektedir (Kasimanickam ve
ark., 2005; Stevenson ve ark., 1999; Moreira ve ark.,
1999). Ovsynch yönteminin özellikle östrüs tespitinin
düþük olduðu veya iþgücünden tasarruf edilmesi
düþünülen sürülerde yararlý olabileceði belirtilmektedir
(Jemmeson, 2000; McDougal ve ark., 2001). Buna
karþýn düvelerde fertilizasyonun yüksek olmasýna
raðmen, Ovsynch yönteminde gebe kalma oranýnýn
düþük olduðu (Sartori, 2004; Tenhagen ve ark., 2005)
ve modifiye edilmesi gerektiði ifade edilmektedir
(Pursley ve ark., 1997; Moreira ve ark., 1999; Rivera
ve ark., 2006).

Birinci grup (PPG grubu)
Birinci deneme grubuna ait 19 baþ düveye önce
(150 µg; D-Prestolyne,
14 gün arayla iki kez
Eczacýbaþý, Ýstanbul) kas içi uygulandý. Ýkinci
dan 48 saat sonra GnRH (10 µg; Receptal®,
Intervet, Ýstanbul) ve GnRHdan 14-16 saat sonra ise
sabit zamanlý tohumlama (TAI) yapýldý (0. gün) (Þekil)
Ýkinci grup (IMP grubu)
Ýkinci deneme grubuna ait 29 baþ düveye ise
kulak derisi altýna norgestomet implant yerleþtirildi
(Crestar, Intervet, Ýstanbul) ve 5 mg östradiol
valerate+3 mg norgestomet kombinasyonu kas içi
kas içi yapýldý ve
uygulandý. Sekiz gün sonra
9. gün implantlar kulak derisinden çýkarýldý. Ýmplantýn
çýkarýlmasýný izleyen 48. saatte sabit zamanlý
tohumlama yapýldý (0. gün) (Þekil 1).
Tohumlamalarýn tamamý ayný veteriner hekim
tarafýndan ve fertilitesi kanýtlanmýþ boða spermasý ile
yapýldý. Tohumlanan düvelerin gebelik muayeneleri
tohumlama sonrasý 31-38. günlerde real-time ultrason
(US) ile gerçekleþtirildi (Tringa Vet, Pie Medical, The
Netherlands).

Progestagenlerle yapýlan östrüs
senkronizasyonunda ovidukt ortamýnýn deðiþmesi,
oositlerin erken olgunlaþmasý, kalýcý folliküllerin
oluþmasý gibi bazý olumsuz yönlerine raðmen (Bineli
ve ark., 2001; Cartmill ve ark., 2001) elde edilen gebe
ile yapýlan senkronizasyonlara
kalma oranýnýn
göre daha yüksek olduðu belirtilmektedir (Logue ve
ark., 1991). Ancak bu yöntemde kullanýlan PRÝD ve
kulak implantýnýn uygulama güçlüðü ve maliyeti önemli
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Bulgular

seksüel siklus mekanizmalarýna daha uygun olduðu
düþünülmektedir.

Toplam 48 baþ düveye uygulanan iki farklý östrüs
senkronizasyon yönteminden elde edilen gebelik
oranlarý Tablo1de sunulmuþtur. Gruplar arasýnda gebe
kalma oraný bakýmýndan istatistiki fark görülmedi (P
>0.10).

Düvelerde fertilizasyon % 100 gibi yüksek
oranlarda olmasýna raðmen (Sartori ve ark., 2002),
gebeliðin ilk üç haftasýna kadar % 25 oranýnda erken
embriyonik ölüm þekillenmektedir (Peters, 1996).
Nitekim PPG senkronizasyonu uyguladýðýmýz ilk
çalýþmamýzda (Güzeloðlu ve ark., 2007), tohumlama
sonrasý 15-16. günlerde yapýlan flunixin megluminin
gebe kalma oranýný % 50den % 76ya yükselttiði
belirlendi. Bu verilere göre, bu yöntemde gebe kalma
oranýnýn aslýnda çok daha yüksek olduðu, ancak
embriyonik ölümlerin önemli bir sorun oluþturduðu
açýkça görülmektedir.

Tartýþma ve Sonuç
Düvelerde östrüs tespiti için harcanan zaman
deðiþik nedenlerden dolayý genelde sýnýrlýdýr ve doðal
veya uyarýlan östrüste yapýlan ilk tohumlamalardan
elde edilen gebe kalma oraný % 45-74.4 arasýnda
deðiþmektedir (Thatcher ve ark., 1996; Pursley ve
ark., 1997; Erdem ve ark., 2002; Bage, 2003).
Dolayýsýyla sunulan çalýþmada iki farklý östrüs
senkronizasyon yönteminden elde edilen gebe kalma
oranýnýn kabul edilebilir düzeyde olduðu düþünülebilir.
Ancak PPG protokolünün IMP protokolüne göre pratik
ve ucuz bir yöntem olmasý gibi önemli avantajlarý
bulunmaktadýr.

Gebeliði tespit edilen hayvanlarda % 10-40
oranýnda geç embriyonik ve erken fötal ölümlerin de
olabileceði belirtilmektedir (Thatcher ve ark., 1994;
Vasconcelos ve ark., 1999; Cartmill ve ark., 2001;
Moreira ve ark., 2001; Santos ve ark., 2004; Waldmann
ve ark., 2006). Bazý çalýþmalarda (Mialot ve ark.,
1999; Amiridis ve ark., 2000) senkronizasyon
yönteminin buna yol açabileceði ifade edilmekle
birlikte, bunun ortaya konulabilmesi için embriyonik
ölüm nedenleri olan diðer faktörlerin de incelenmesi
ve çok sayýda hayvana gereksinim olduðu açýktýr.
Santos ve ark. (2004) bazý senkronizasyon
yöntemlerinin embriyo yaþamýna etki edebileceðini
belirtmelerine raðmen embriyo/fötal ölümlerine neden
olmadýðýný ve esas sorunun bu kayýplarýn azaltýlmasý
olduðunu belirtmektedirler. Nitekim sabit zamanlý ve
östrüslerinde tohumlanan ineklerde 31-45. günler
arasýnda meydana gelen embriyonik ölümlerin
sýrasýyla % 13.2 ve 10.4 arasýnda olduðu
bildirilmektedir (Chebel ve ark., 2004). Dolayýsýyla
östrüs senkronizasyon yöntemlerinde yüksek oranda
fertilite elde edebilmek için tedavi baþlangýcýnda
yüksek progesteron düzeyi, LH salýnýmýnýn düzenli
olmasý ve düþük östradiol düzeyinin saðlanmasý,
yüksek kalitede aktif bir CL geliþimini saðlamasý kadar;
tohumlama sonrasý dönemde luteolitik etkinin
azaltýlmasý da çok önemlidir (Binelli ve ark., 2001).

Ýnekler için geliþtirilen ve popüler olan ovsynch
yöntemlerinin düvelerde pratikliliði ve gebe kalma
oraný (% 35.1-37.5) sýnýrlýdýr (Pursley ve ark., 1997;
Moreira ve ark., 1999). Bunun nedeni olarak;
düvelerdeki folliküler dalga sistematiðinin ineklerden
farklý olmasý, birinci GnRH enjeksiyonu sýrasýnda
yeterli büyüklükte follikülün bulunmamasý ve ikinci
GnRH enjeksiyonu zamanýnda % 13.7-17.4 oranýnda
tohumlama öncesi ovulasyonlarýn görülmesi ileri
sürülmektedir (Thatcher ve ark., 1996; Tenhagen ve
ark., 2005). Sunulan çalýþmada ise esasý östrüs
senkronizasyonu olan 14 gün ara ile
uygulamasýna, ikinci
dan 48 saat sonra yapýlan
GnRH ile ovulasyonlarýn da senkronizasyonu
saðlanarak sabit zamanlý bir tohumlama yöntemi
oluþturulmuþtur. Bu yönteme göre düvelerin ikinci
enjeksiyonu sýrasýnda siklusun diöstrüs
dönemi ve ovaryum üzerinde ikinci folliküler dalgaya
ait bir dominant folliküle sahip olmasý muhtemeldir.
Kýrk sekiz saat sonra yapýlan GnRH enjeksiyonu ile
de bu dominant follikülün geliþimi ve ovulasyonu
saðlanmaktadýr. Dolayýsýyla bu yöntemin, düvelerin

ile yapýlan östrüs senkronizasyonlarýnda
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olumsuzluðunu ortadan kaldýrdýðý belirtilmektedir
(Garcia ve ark., 2004).

enjeksiyon sonrasý görülen östrüste (Cairoli ve ark.,
2006), 72. saatte (Logue ve ark., 1991), 72 ve 96.
saatlerde çift tohumlama (Kaya ve ark., 1998), 48
saat sonra GnRH ve 12-16 saat sonra tohumlama
(Güzeloðlu ve ark., 2007) yapýlabilmektedir. Ýneklerde
tohumlamalarýn sabit zamanlý olarak yapýlmasýyla
ile
elde edilen gebe kalma oraný, doðal veya
oluþturulan östrüste yapýlan tohumlamalardan daha
düþük elde edilmektedir (Cairoli ve ark., 2006). Bunun
bir nedeni tohumlama zamaný ile ilgili olabilir. Çünkü
tohumlamalarýn ovulasyondan 12-24 saat önce
yapýlmasý tavsiye edilmektedir (Roelofs ve ark., 2006).
Nitekim Waldman ve ark. (2006) da çift doz
ve sabit zamanlý tohumlamalardan elde edilen gebelik
oranýnýn düþük olmasýnýn bir nedeninin ineklerin
ovulasyon zamanlarýnýn geniþ bir zaman dilimine
daðýlmasýna baðlamaktadýrlar. Bu sorunun GnRH ile
dominant follikülün geliþiminin ve ovulasyonunun
saðlanmasýyla aþýlabileceðini belirtmektedirler.
Dolayýsýyla düvelerde GnRH ile östrüs takibi
yapýlmadan sabit zamanlý tohumlama yapýlmasý ve
gebe kalma oranýnýn yeterli düzeyde olmasý,
protokolün pratik ve uygulanabilir bir yöntem olduðunu
göstermektedir. Çünkü östrüs tespitine gerek kalmadan
tohumlamalarýn yapýlmasý önemlidir (Rensis ve ark.,
2002; Lean ve ark., 2003; Pery ve ark., 2003;
Tenhagen ve ark., 2005). Sabit zamanlý
tohumlamalarýn belki de en önemli avantajý sürünün
sevk ve idaresini kolaylaþtýrmasý ve 27-30. günlerde
yapýlacak ultrasonografik muayene ile gebe
olmayanlara resenkronizasyon protokollerinin
uygulanabilirliðini saðlamasýdýr.

Ýki folliküler dalgaya sahip ineklerde ovulatör
follikül üç dalgalý olanlara göre daha yaþlý ve büyüktür.
Preovulatör oositin uzun süre yüksek östrojen düzeyine
maruz kalmasý embriyo yaþamýný olumsuz
etkilemektedir. Bu nedenle gebe kalma oraný iki dalgalý
sikluslarda üç dalgalý olanlara göre daha düþük olarak
elde edilir. Üç folliküler dalgaya sahip sikluslarda
dalgalanmalar 0, 9 ve 16. günlerde meydana
gelmektedir (Inskeep, 2004). Sunulan protokolde
düvelerin büyük çoðunluðunda GnRH uygulama
zamanýnda ikinci folliküler dalganýn dominant follikülü
bulunma ihtimali yüksektir. Bu durum protokolün
baþarýsýný etkileyen belki de en önemli faktör olarak
deðerlendirilebilir.
Progestagenlerle yapýlan senkronizasyonlarda
östrüs ve ovulasyon oraný yüksek oranlarda olmasýna
raðmen (Diskin ve ark., 2002) sabit zamanlý
tohumlamalarda elde edilen gebelik oraný sunulan
çalýþmada da olduðu gibi düþük olabilmektedir. Bunun
nedeni östradiolün valerate formunun ve ilave
norgestometin uzun süreli etki yapmasý veya mevcut
dominant follikülün yeterince baskýlanamamasý sonucu
yeni bir folliküler dalganýn oluþumunun gecikmesinden
dolayý olabilir. Tohumlama zamanýnda yeterli
büyüklükte ovulatör follikül bulunamayacaðý için
ovulasyonlar daha uzun sürede gerçekleþecektir
(Lamb ve ark., 2000). Bu nedenle progestegenlerle
yapýlan senkronizasyonlarýn modifiye edilerek
protokolün baþýnda veya sonunda estradiol 17 veya
GnRH gibi hormonlarýn uygulanmasý sonucu daha iyi
gebe kalma oraný elde edilebileceði bildirilmektedir
(Garcia ve Salaheddine, 2001; Diskin ve ark., 2002).

Tohumlama sýrasýnda follikül büyüklüðünün
küçük olmasý kadar büyük olmasý da fertiliteyi olumsuz
etkileyen faktördür. LH salýnýmýndan 5 gün öncesinde
büyük bir preovulatör folliküle sahip ineklerde
preovulatör östradiol düzeyi de yüksektir. Belirtilen
günde büyük folliküle sahip ineklerde gebe kalma
oraný % 36 olarak elde edilmiþtir (Inskeep ve ark.,
2004). Sunulan çalýþmada IMP grubundan elde edilen
gebe kalma oranýnýn PPG grubuna göre sayýsal olarak
daha düþük olmasýnýn nedeni tohumlama sýrasýnda
daha büyük bir folliküle sahip olma ihtimali
düþünülebilir. Nitekim prostagenlerle yapýlan östrüs
senkronizasyonunda dominant follikülün persistent
follikül haline gelip gelmemesine göre elde edilen
gebe kalma oranlarýnda önemli farklýlýklar vardýr.
Çünkü persistent folliküldeki oosit, normal yaþ ve
büyüklükteki folliküllerdeki oositlere göre
olgunlaþmanýn daha ileri aþamasýndadýr. Persistent
folliküldeki oositler fertilize olmakla beraber, meydana
gelen zigot geliþimi yavaþ olmakta ve genelde 16
hücreli aþamadan önce embriyonik ölüm
þekillenmektedir (Inskeep, 2004). Her ne kadar fertilite
deðerlendirmesi yapýlmamýþsa da norgestomet
ilavesinin kalýcý follikül
uygulamasýna GnRH ve

Düvelerde uygulanan PPG senkronizasyonu
yöntemiyle elde edilen gebe kalma oraný ineklerde
uygulanan sabit zamanlý tohumlama (klasik
ve/veya ovsynch) yöntemlerine göre daha yüksek
elde edilmiþtir. Bunun nedeninin ineklerde
senkronizasyon öncesi ve sonrasýnda anormal
ovaryum fonksiyonlarýnýn daha yüksek oranda
olmasýna baðlanabilir. Nitekim Waldmann ve ark.
(2006)nýn da belirttiði gibi ineklerin % 28inin ikinci
enjeksiyonu sonrasýnda 7 günlük sürede
anöstrüs, luteolizisin olmamasý, anovulasyon ve
ovulasyon gecikmesi gibi nedenlerle ovulasyon
olmadýðýný bildirmektedirler. Sartori ve ark. (2004) da
bu görüþü senkronizasyona cevap vermeyen atipik
sikluslarýn oranýnýn ineklerde % 46 iken düvelerde %
7 olduðunu belirterek desteklemektedir. Ayrýca ineklerin
ya cevabý süt verimi düzeyi, süt kompozisyonu
ve progesteron düzeyine göre de deðiþmektedir
(Moreira ve ark., 2001; Waldmann ve ark., 2006).
Yapýlan çalýþmalarda (Tenhagen ve ark., 2005)
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sabit zamanlý tohumlamalarla (GnRH +/-) deðiþik
östrüs senkronizasyonu yöntemleri sonrasý (
+/-) gözlenen östrüste yapýlan tohumlamalar arasýnda
istatistiki fark olmamasýna raðmen, östrüslerin
görülememesi gebelik oranýný düþürmektedir. Sabit
zamanlý tohumlamalarda ise yapýlan tohumlama sayýsý
artmaktadýr. Östrüste yapýlan tohumlamalarda daha
iyi oranda gebelik elde edileceði yönünde olumlu
kanaat olmakla birlikte, yapýlan iþlem sonrasý belirli
zaman diliminde yoðun olarak östrüs takibi
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