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ÖNSÖZ 

 

Gelişen inek endüstrisinin en büyük sorunlarından biri ineklerin doğru zamanda 
tohumlanmasıdır. Bu sorunun yaşanmasındaki en büyük neden gözle yapılan östrus 
takiplerinin yetersiz olmasıdır. 

Bu sorunu ortadan kaldırmak için birçok yöntemler geliştirildi ve birçok hormon 
preparatları kullanıldı. İlk zamanlarda yapılan östrus senkronizasyonu programlarında 
hormonlar uygulanılıyordu ve sonrasında da östruslar takip ediliyor ve bunu takiben 
tohumlamalar yapılıyordu. Bu programlarda anlaşılmıştırki östrus belirtilerine bakılarak 
yapılan tohumlamalarda gebelik oranlarında düşüşlerin nedeni tohumlamaların ovulasyonla 
denk gelmemesidir. 

Bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni programlar denendi. Bu programların amacı 
östrusu değil ovulasyonu senkronize edip doğru zamanda tohumlamayı yapmaktır. 

Hayvanlarda ovulasyonu senkronize ederek en iyi gebelik oranını elde edebilmek için 
ovsynch ve co-synch protokollerini seçerek bir çalışma yaptık. 

Çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ki bir çiftlikte 2005 Temmuz ile 2005 
Aralık  ayları arasında yapıldı. Materyal olarak, 2 ile 6 yaş arasında olan ve en az postpartum 
45. günde bulunan ve kayıtlara göre reprodüktif açıdan sağlıklı olan 46 baş inek kullanıldı. 

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde yardım ve desteklerini esirgemeyen danışmanım 
Prof.  Dr. Mustafa KAYMAZ’a, her türlü bilimsel katkı ve hoşgörüleri için Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim üye ve 
yardımcılarına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
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SİMGELER ve KISALTMALAR 

 
CL                             Korpus Luteum 
CIDR                         Controlled İnternal Drug Release 
DF                             Dominant Follikül 
eCG                           Equine Chorionic Gonodotropin 
ECP                           Östradiol Cypionate 
FSH                           Follikül Stimüle Edici Hormon 
GnRH                        Gonodotropin Releasing Hormon 
hCG                           Human  Chorionic Gonodotropin 
LH                             Lüteinleştirici Hormon 
MGA                         Melongestrol Acetate 
mg                             Miligram 
ml                              Mililitre 
mm                            Milimetre 
n                                Hayvan Sayısı 
ng                              Nanogram 
PGF2α                    Prostaglandin F 2 Alfa 
PRID                         Progesterone-Releasing-İntravaginal-Device 
SF                              Subordinant Follikül 
SMB                          Syncro-Mate B 
ST                              Suni Tohumlama  
STZ                           Suni Tohumlama Zamanı 
μg                              Mikrogram 
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1. GİRİŞ 
 

 

İneklerde iyi bir östrus takibi  yoğun bir gözlem gerektirmektedir. Bu işlemler; hem 

çok fazla zaman gerektirmekte, hem de işletmenin maliyetini yükseltmektedir. 

Amerikada yapılan bir çalışmaya göre  östrus takibindeki yetersizliklere bağlı zararın 

yaklaşık 300 milyon dolar olduğu bildirilmiştir. Östrus izlemedeki yetersizlikler 

çiftlikler arasında da farklılıklar göstermekte, ortalama olarak östrus takibinin 

başarısı % 50 olarak bildirilmektedir. Bunun yanında başka bir araştırma da, 

uygulanan tohumlamaların % 5-30 uygun olmayan dönemde yapıldığını göstermiştir. 

Bu nedenle doğru östrus ve ovulasyon senkronizasyonu inek yetiştiriciliğinde önemli 

bir yer tutmaktadır (Rensis, 2004). 

 

 

1.1. Östrus Siklusu  

 

İki östrus arası dönem seksüel siklus olarak adlandırılmaktadır. İneklerde seksüel 

siklusunun süresi ortalama 20-21 gündür. Ancak bu süre siklus boyunca görülen 

folliküler dalga sayısına bağlı olarak birkaç günlük değişiklikler göstermektedir. Son 

yıllarda yapılan yayınlar,  iki folliküler dalganın geliştiği siklusların  19-20 gün, üç 

folliküler dalganın geliştiği siklusların 21-22 gün (Fortune, 1993), dört folliküler 

dalgalı siklusların ise 23 gün  sürdüğü bildirilmektedir (Sirois ve Fortune, 1988). 

 

 

1.1.1.  Seksüel Siklusu Evreleri 

 

Ovaryumdaki ve hayvanlardaki değişiklikler bağlamında seksüel siklus 4 evreye 

ayrılmaktadır. Bunlar östrus, metöstrus, diöstrus, proöstrus evreleridir 

(Knickerbocker, 1986). 
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1- Östrus, sıfırıncı gün olarak tanımlanır. Tipik östrus davranışlarının 

gözlenmesi ve erkeğin kabulü ile karakterizedir. 8-30 saat sürer. Bu dönem 

oosit ve follikulün son olgunlaşma evresidir.  

2- Metaöstrus, östrusu izleyen 1-3. günler arasındaki dönemdir. Ovulasyon, bu 

dönem içinde şekillenmektedir. Bu dönemde korpus luteum gelişir ve 

progesteron üretmeye  başlar.  

3- Diöstrus, siklusun 4-18. günler arasındaki dönemdir. Korpus luteumun 

büyüklüğünün ve plazma progesteron konsantrasyonunun maksimum düzeye 

ulaştığı dönemdir. Bu dönemin sonlarına doğru luteolizis şekillenmeye başlar 

ve progesteron konsantrasyonu azalır. 

4- Proöstrus, östrusu izleyen 19. günde korpus luteumun regresyonu ile östrus 

davranışlarının başlangıcı arasındaki dönemdir (Stevenson, 1997).  

 

 

1.1.2. İneklerde Seksüel Siklusun Endokrinolojik Düzeni  

 

Seksüel siklus hipotalamus, hipofiz, ovaryum ve uterustan salınan hormonlar 

tarafından kontrol edilir. Araştırıcılara göre östrus siklusunda 3 hormonal dönem 

vardır (Knickerbocker, 1986, Hansel ve ark., 1991). 

 

1- Progonadotropik dönem; öncelikle preovulatorik dalga gonodotropin 

tarafından başlatılır. Bu dalga sayesinde büyümeye başlayan folliküllerden salgılanan 

östrojen miktarı artar. Östrojenin artmasıyla uterustan salınan PGF2α korpus luteumu 

regrese eder ve bunu takiben kandaki progesteron miktarı azalır. Folliküller 

gelişmeye devam ederken, diğer yandan da folliküllerin granuloza hücrelerinden 

östrojen salgılanır. Ön hipofizden GnRH’nın etkisiyle salınan FSH ve LH follükülün 

büyümesine ve östrojen salgılanmasında görev alır. Kanda belirli bir seviyeye ulaşan 

östrojen aynı zamanda follikül üzerinde LH reseptör sayısını arttırır. Östrojenin 

kandaki miktarının artmasıyla hayvanda bazı fiziksel ve psişik değişimler oluşur. 

Östrojen maksimum seviyeye ulaşınca inhibin aracılığıyla hipofiz ön lobunu olumsuz 

geri tepki ile uyarır ve FSH salınımını durdurur. Bunun yanında da pozitif geri 
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tepkime ile LH salgılanmasına sebep olur. Böylece LH’nin etkisiyle oositin son 

olgunlaşması ve ovulasyon gerçekleşir (Knickerbocker, 1986). 

 

2- Postgonodatropik dönem; östrojen konsantrasyonunun östrusu 

başlatan pikini takiben düşmesi ve luteinizasyon ile karakterizedir. Ovulasyonu 

takiben teka interna tabakası küçük luteal hücreleri, granuloza tabakası büyük luteal 

hücreleri oluşturmaktadır. Korpus luteum geliştikçe, küçük luteal hücrelerin bir kısmı 

büyüdüğünden bu aşamada teka kaynaklı büyük luteal hücreler de tespit edilmiştir 

(Hansel ve ark., 1991). 

 

     Metöstrus, LH, östrojen ve progesteronun düşük konsantrasyonu ile 

karakterizedir.  Follikül stimule edici hormon konsantrasyonundaki ikinci artış 

preovulatorik dönemdeki artışından daha düşük düzeydedir ve FSH düzeyindeki 

artıştan 24-30 saat sonra oluşur. Bu artış yeni folliküler dalga oluşumunu uyarır 

(Stevenson, 1997). 

 

3- Luteal  dönem; (4-18 gün) korpus luteumun varlığı, progesteron 

konsantrasyonunun ovulasyon sonrası 4. günden itibaren  1 ng/ml’nin üzerine 

çıkması ile karakterizedir. Progesteronun LH üzerindeki negatif geri tepkimesiyle 

LH düzeyi düşüktür (Stevenson,1997). Erken dönemde LH pulzasyonu yüksek (20-

30 defa/24 saat); fakat her salınımdaki LH konsantrasyonu düşük bulunmuştur. 

Luteal evrenin ortasında ise pulzasyon frekansı düşük (günde 6-8 defa); fakat salınım 

konsantrasyonu yüksektir. Geç luteal evrede; ovulasyona yakın dönemde (18-19 gün) 

her iki değerde de artış vardır (Cupp ve ark., 1995; Rahe ve ark., 1980). Follikül 

stimule edici hormon konsantrasyonunda ise luteal dönem boyunca da 1-2 gün süren 

yükselmeler gözlenir. Bu artışlar folliküler dalgaların başlamasını sağlar (Adams ve 

ark., 1992 ; Cooke ve ark.,1997).  

 

    Eğer  gebelik şekillenmemişse endometriumdan PGF2α salınır ve korpus 

luteum lize olur. PGF2α 36 saat boyunca 6 saatte bir salınır. Progesteron ve oksitosin 

6-10 saatte bazal seviyeye düşer. Luteolizisin başlamasıyla dominant follikülden 

östrojen salınımı da başlamaktadır (Hansel ve ark, 1991).   
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1.1.3. Östrus Siklusu Boyunca Folliküler Gelişme  

 

İneklerde folliküler gelişim 7-9 gün arayla başlayan düzenli dalgalanmalar şeklinde 

oluşur. Her folliküler dalga da ovaryumlarda 5-10 adet follikül gelişir. Bu folliküler 

dalgalanmalar sadece östrus siklusunun folliküler evresi sırasında değil luteal evre, 

gebelik ve postpartum dinlenme dönemlerinde de devam eder. Bir östrus siklusu 

boyunca genellikle 2 veya 3 folliküler dalga oluşur. Nadiren de 3’ten fazla dalganın 

görüldüğü de bildirilmiştir (Ginther ve Knopf, 1989a). 

 

İki folliküler dalganın oluştuğu sikluslarda 1. dalga ovulasyon gününde (0. 

gün) belirlenir ve bu dalga ovule olmaz. İkinci dalga yaklaşık 10. günde belirlenir ve 

ovule olur (Şekil 1.1.) . Üç folliküler dalgalı sikluslarda birinci dalga 0. günde, ikinci 

dalga 9. günde belirlenir. Ovule olacak üçüncü dalga ise yaklaşık 16. günde belirlenir 

(Şekil 1.1.) (Ginther ve Knopf, 1989b; Rensis ve Peters, 1999; Sirois ve Fortune, 

1988). Dört dalgalı sikluslarda ise dalgalar 2, 8, 14 ve 17. günlerde şekillenir (Sirois 

ve Fortune, 1988). Görüldüğü gibi dalga sayısı arttıkça ikinci dalga daha erken 

başlamaktadır. İkinci dalganın başlangıcı ultrasonografi ile takip edilerek siklusun 

hangi formda geçeceği tahmin edilebilir (Kastelic ve Ginther, 1991). 

 

Siklus boyunca oluşan folliküler dalganın sayısı ile luteal evrenin uzunluğu 

arasında pozitif bir ilişki vardır. Dalga sayısı arttıkça luteal evrenin süresi, 

dolayısıyla siklusun süresi uzar. İkili dalga formunda siklus ortalama 19-20 gün, 

luteal fazın 16-17 gün, üçlü formda ise siklusun 21-22 gün, luteal evrenin 17-18 gün 

sürdüğü bildirilmiştir. Dört dalgalı sikluslarda ise siklusun 23 gün sürdüğü 

bildirilmiştir (Sirois ve Fortune, 1988). 
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1.1.4. Folliküler Dalganın Aşamaları 

 

1. Yenilenme dönemi: Ovaryum üzerindeki follikül topluluğundan 3-6 follikül 

ayrılarak büyümeye başlar (Fortune, 1993). Bu dönem yaklaşık 5. güne kadar sürer. 

Folliküler 3-5 mm’den 6-9 mm’ye kadar büyür (Thatcher ve ark., 1996). 

2. Seleksiyon dönemi : 5-8. günler arasındaki dönemdir. Ortalama 5. günde 

büyümekte olan folliküllerden biri ayrılarak diğerlerinden daha fazla büyür ve 

dominant follikülü (DF) oluşturur. Diğer folliküller subordinat follikül (SF)  olarak 

adlandırılır (Thachtar ve ark., 1996). Subordinat folliküllerin büyümesi dalganın 

başlamasından ortalama 4 gün sonra durur (Ginther ve Knopf, 1989a). 

3. Baskın dönem: 8-12. günler arası dönemdir. Dominant follikül etkisiyle yeni bir 

folliküler dalga oluşumu baskılanır ve SF’ler regrese olur (Thatcher ve ark., 1996). 

 

Dominant  follikülün baskınlığı 2 şekilde görülür. 

 

 1. Morfolojik baskınlık: Ovaryum üzerinde büyük bir follikülün varlığı ile 

tanımlanır.  

2. Fonksiyonel baskınlık: Dominant follikülün küçük folliküllerin büyümesini 

engellemesi ve preovulatorik LH etkisiyle ovule olabilmesi olarak tanımlanabilir 

(Fortune, 1993). Fonksiyonel baskınlığın başlaması için DF en az 7 mm çapa erişmiş 

olmalıdır (Ginther ve Knopf, 1989b). Bir ovulatorik follikül hem morfolojik hem 

fonksiyonel baskınlığa sahiptir (Fortune, 1993). Fonksiyonel baskınlık ve morfolojik 

baskınlığın sürelerinin aynı olup olmadığını araştırmak için 1. dalganın DF’si 

gözlenmiştir (Fortune ve ark., 1991). Birinci DF’nin seçilmesinin nedeni 2 ve daha 

fazla dalga gelişiminin olduğu sikluslarda bu DF’nin ovule olmaması ve bu 

follikülün büyümesine engel olabilecek bir başka DF’nin bulunmamasıdır. 

Ovulasyondan sonra 3 farklı dönemde PGF2α kullanarak luteolizis sağlanmış ve 

böylece CL’nin DF üzerindeki baskısı kaldırılarak ovulasyon kabiliyeti gözlenmiştir. 

Follikülün büyüme döneminde luteolizis sağlandığında DF ovule olur. Büyüme 

durduktan 2 gün sonra PGF2α uygulandığında yine büyük oranda  1. DF ovule 

olurken, nadiren 1. DF regrese olup ikinci DF ovule olur. Büyüme durduktan sonraki 

5-6. günlerde yapılan uygulamalarda ise  morfolojik olarak baskın 1. DF ovule 
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olmaz, 2. DF oluşur ve ovule olur. Görüldüğü gibi morfolojik baskınlık sürdüğü 

halde fonksiyonel baskınlık sona ermiştir (Rensis ve Peters, 1999). Ovulasyondan 

sonraki 5. ve 8. günlerde PGF2α enjekte edildiğinde birinci dominant follikülün 

ovule olduğu, 12. günde yapılan uygulamalarda 2. DF’nin ovule olduğu bildirilmiştir 

(Kastelic ve ark., 1990). 

 

 

1.1.5.  Follikülün Oluşum Aşamaları 

 

Ovulatorik follikül dışında bir follikülün gelişiminde 3 evre görülür. 

 

1. Büyüme fazı: Follikülün ilk belirlendiği günden büyümenin durduğu güne 

kadar sürer. 

2. Sabit faz: Bu dönemde folliküller sabit büyüklükte kalır. 

3. Yıkımlanma fazı: Follikül çapının küçüldüğü dönemdir. 

 

Bir ovulatorik follikül için belirlenmesinden ovulasyona kadar geçen süre 

büyüme evresi olarak kabul edilir (Ginther ve Knopf, 1989b). Bir follikül ortalama 6 

gün büyür, 6 gün sabit kalır ve daha sonra regrese olmaya başlar (Ginther ve Knopf, 

1989a; 1989b). Taylor ve Rajamahendran’a göre (1991) üç folliküler dalgalı 

sikluslarda ikinci DF’nin sabit evresi yoktur ve maksimum çapa ulaştıktan sonra 

regrese olur. Anovulatorik bir DF’nin regresyonu ovulatorik dalganın başlamasından 

ortalama üç gün sonra oluşur (Ginther ve Knopf, 1989a). 
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1.1.6. Folliküler Dalganın Hormonal Mekanizması 

 

Ovulasyonu takiben kalan folliküler hücrelerden korpus luteum oluşmaktadır. 

Korpus luteum büyüdükçe,  dolaşımdaki progesteron konsantrasyonu artmaktadır 

(Wiltbank ve ark., 2002). Artan progesteron inhibitorik nöronları etkileyerek 

hipotalamustan GnRH salınımını baskılar. Dolayısıyla LH üzerinde de negatif 

feedback etkisi doğurur. Progesteronun yüksek olduğu dönemde LH düşük 

düzeydedir  (Wiltbank ve ark., 2002). Follikül stimule edici  hormon LH’dan farklı 

olarak  düşük düzeyde sürekli olarak salınır. FSH konsantrasyonunda  siklus boyunca 

2-3 kez iki gün süren artışlar  şekillenir (Rensis ve Peters, 1999). İlk artışlar 

ovulasyon gününde olur ve yeni bir follikül grubunun gelişmesinde görev alır. İki  

dalgalı sikluslarda  2. artış 10-12. günler arasında, üç  dalgalı sikluslarda ikinci artış 

8-10. günlerde, üçüncü artış ise 15-16. günlerde gerçekleşir. Progesteronun yüksek 

olduğu dönemde  LH’ya yaptığı   feedback etkisinden dolayı LH salınımı 3-4 saatte 

bir olmakta ve ovule olmayacak olan folliküler dalgalardaki dominant folliküller 

regrese olmaktadır (Rensis ve Peters, 1999). 

 

                                      Gün 
Şekil 1.1.  İneklerde Östrus Siklusu Boyunca Folliküler Dalganın Gelişimi. 0. gün: 
Östrus. A: Dominant Follikül, B: Subordinat Follikül. C: Ovulasyon, D: Regrese 
Follikül (Virginia Cooperative Extention, 2002). 
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Luteal regresyonun başlamasıyla, progesteron konsantrasyonu düşmesi sonucu 

LH üzerindeki baskı kalkar ve oldukça büyüyen dominant follikül maksimum 

miktarda östradiol salar. Östradiol miktarındaki bu artış GnRH salınımı; dolayısıyla 

LH salınımını uyarır. LH salınımı sıklığı saatte 1 olacak şekilde artar. Büyüyen 

follikülde LH reseptörleri artışı ile LH‘ya duyarlılık sağlanmış olur. GnRH’nın 

etkisiyle LH salınır ve ovulasyon şekillenir (Rensis ve Peters, 1999). 

 

 

1.1.7. Postpartum Dönemdeki İneklerde Folliküler Gelişme   

 

Gebelik korpus luteumunun  gerilemesi ile birinci ovulasyondan önce değişken bir 

sürede anöstrus başlamaktadır. Bu periyodun uzunluğu birçok çevresel ve 

patofizyolojik nedenlere bağlıdır. Bu faktörler arasında beslenme, vücut kondüsyon 

skoru, emzirme, doğum anındaki problemler, yetiştirme ve yaş bulunmaktadır 

(Rensis, 2004).  

 

Follikül Stimüle Edici Hormon konsantrasyonu doğumdan sonra 5 ve 14. 

günler arasında artmaya başlar ve bu artış birinci folliküler dalganın gelişmesini 

sağlar. Pulzatil LH salınımı 1. dominant follikülün 21-28. günleri arasında ovule 

olmasını uyarmaktadır (Rensis, 2004). 

 

İneklerde 15-35. günler arasında ilk ovulasyon gerçekleşmektedir. Ancak bu 

östrus sakin olarak gözlenmektedir  (Rensis, 2004). 

 

Yeniden başlayan normal sikluslarda genellikle gelişen korpus luteumlar kısa 

ömürlü olmaktadır. Doğumdan sonraki ilk östrusta geçici progesteron yükselmeleri 

görülmekte ve bu yükselme 10 gün sürmektedir (Rensis, 2004). 
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1.2. Folliküler Dalganın Düzenlenmesi 

 

1.2.1. GnRH, FSH ve LH’nın Etkisi 

 

Folliküler dalgaların oluşumunda FSH ve LH temel düzenleyici hormondur. Follikül 

sitimüle edici hormon ve LH, GnRH’nın etkisiyle anterior hipofizden salınır. 

Gonadotropin salgılatıcı hormon, hipotalamustan pulzatil formda salınarak spesifik 

bir yolla anterior hipofize gelir, gonadotropin reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. 

Ancak bu etki geçicidir. Eğer GnRH sürekli salınacak olursa reseptörler duyarsız 

hale gelir. Gonadotropin salgılatıcı hormon, LH’nın pulzatil formda salınımını 

uyaran tek hormondur. Follikül Sitimule Edici Hormon için ise GnRH’nın yanısıra 

östradiol, inhibin, aktivin ve bunların bağlayıcı proteinleri gibi follikül içi faktörler 

de etkilidir (Mihm ve ark., 1996). Gebelikte veya siklus sırasında gonadotropin 

düzeyleri sabitken folliküler gelişimin devam etmesi follikül içi faktörlerin de etkili 

olduğunu gösterir (Fortune, 1993). 

 

Follikül Sitimule Edici Hormon, follikül gelişimini tüm evrelerde etkilidir, LH 

ise DF’nin olgunlaşması ve ovulasyonunda etkilidir. Fortune (1993) CIDR 

kullanarak luteal fazı uzattığı ve böylece progesteronun negatif feedback etkisi ile 

LH’yı bazal seviyede tuttuğu çalışmasında ovulasyon olmadan folliküler dalgaların 

sürdüğünü belirterek FSH ve LH’nın follikül gelişimindeki rolünü açıklamıştır. Bir 

başka çalışmada; Tuzillo ve ark. (1993), luteoliz sırasında veya folliküler gelişimin 

erken döneminde inhibin içeren follikül sıvısı enjekte edilerek FSH baskılanmıştır. 

Sonuçta östrusun ortalama 6 gün geciktiği bildirilmiştir. Bu gecikmeyi de ovulatorik 

follikülün yıkımlanıp yeni folliküler dalganın oluşmasına bağlamışlardır. 

 

Luteinleştirici Hormon ve FSH’nın siklus sırasında bazal düzeyinden yüksek 

olduğu iki dönem vardır. Birincisi ovulasyondan hemen önce FSH ve LH artışının 

olduğu dönem, ikincisi, ovulasyon gününde FSH artışının olduğu dönemdir. Bu 2. 

FSH artışı yeni folliküler dalga oluşumunu uyarmaktadır (Fortune, 1993). Turzillo ve 

Fortune (1990) ikinci FSH artışının önemini belirlemek amacıyla inhibin içeren 

follikül sıvısı enjekte ederek  bu artışı engellemişlerdir. Bu uygulama sonucunda, 



10 
 

  

ovulasyon sonrası ilk folliküler dalga oluşumunun yaklaşık 2 gün, ilk DF 

görülmesinin ise yaklaşık 3 gün geciktiği görülmüştür. Böylece folliküler gelişimin 

yeniden başlaması için, ovulasyon gününde FSH artışının gerekli olduğu 

açıklanmıştır. 

 

 

1.2.2. Östrojenin Etkisi 

 

Follikülde östrojen üretimi, granulosa hücrelerinde olur. Öncelikle LH uyarımı ile 

teka interna hücrelerinde androjenler üretilir. Androjenler, granuloza hücrelerinde 

aromatoz aktivite ile östrojenlere dönüştürülürler. Seleksiyon fazından itibaren 

DF’deki östrojen miktarı, SF’lerden daha yüksektir. Bu nedenle ‘’östrojen aktif 

follikül’’ olarak tanımlanır. Dominant follikül, siklusun 3-6. günleri arasında 

morfolojik ve biyokimyasal değişikliklere uğrayarak büyümesine devam eder. Oysa 

SF’ler, siklusun 4-6 günlerinde östrojen inaktif forma geçer ve büyümeleri durur. Bu 

dönemde FSH konsantrasyonunun düşmesine rağmen DF’nin büyümeye ve östrojen 

üretmeye devam etmesi, DF’deki önemli farklılaşmaların bir sonucudur (Mihm ve 

ark., 1996). Dominant folliküldeki östrojen miktarı ovulasyona doğru artar. Yapılan 

ölçümlerde preovulatorik gonadotropin dalgasından 3-5 gün önce DF sıvısındaki 

östrojen konsantrasyonu normalden 10 kat fazla bulunmuştur. Preovulatorik LH 

pikinden sonra ise bazal seviyeye düşmüştür (Mihm ve ark., 1996).  

 

Follikül atrezisi, granulosa hücre yapısında bozulma ve östrojen üretiminde 

azalma olarak tanımlanmaktadır. Ovulasyondan sonra LH konsantrasyonunun 

düşmesini takiben östrojen miktarı da azaldığından, SF’lerin atrezisi başlamaktadır. 

Bu nedenle sağlıklı ve atretik follikülün ayrımında, folliküldeki östrojen, progesteron 

oranına bakılmaktadır. Östrojen, progesteron oranı yüksekse follikül sağlıklı; düşük 

ise follikül atretik olarak kabul edilmektedir (Murugavel, 2003). 

 

Dominant follikül ovule olabilecek olgunluğa ulaştığı halde, luteal evre 

sürüyorsa; progesteron etkili düzeyde salınıyorsa; LH salınımı düşük olacağından, 

DF etkinliğini kaybeder ve atrezi oluşmaya başlar (Stock ve Fortune, 1993). Östrojen 
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üretiminin azalmasıyla birlikte  DF’nin baskınlığı sona erer (Badinga ve ark., 1992). 

Baskının ortadan kalkması sonucu FSH artışı olur ve yeni dalga şekillenir (Adams ve 

ark., 1992). 

 

Ginther ve ark. (1997) tarafından yapılan çalışmada, folliküller 4 mm çapında 

saptandıktan sonra 4 gün boyunca, folliküllerden intravaginal yolla sıvı örnekleri 

toplanarak östradiol konsantrasyonu ölçülmüştür. Birinci günde 6,7 – 6,9 mm çapına 

ulaşan folliküllerde östradiol konsantrasyonu 30 – 42 ng/ml bulunmuştur. İkinci 

günde östradiol konsantrasyonu en yüksek artışını yaparak 110 ng/ml’ye çıkmıştır. 

Östradiol konsantrasyonu ve follikül çaplarındaki farklılıklar 4 mm’lik folliküllerden 

saptanmasından ortalama 2,5 ± 0,2 gün sonra ortaya çıkmıştır. Üç ve dördüncü 

günlerde DF’de östradiol konsantrasyonu ve follikül çapının artmaya devam ettiği, 

diğer folliküllerde ise bir değişiklik görülmediği bildirilmiştir. 

   

 

1.3. Östrus Senkronizasyonunun Tanımı ve Kullanım Amaçları      

 

Östrus ve ovulasyonu istenilen zamana göre planlanması işlemine seksüel 

senkronizasyon adı verilmektedir. Seksual senkronizasyonun avantajları (Alaçam, 

1997); 

  

• Östrusları kısa bir süre içinde toplamak, 

• Tohumlama ve aşımları planlanan zaman içinde yapmak, 

• Suni tohumlama ve embriyo nakli uygulamalarını kolaylaştırmak, 

• İlk tohumlamada gebe kalmayan hayvanların izlenme sorununu gidermek, 

• Gebe hayvanlarda grup halinde yem değişiklikleri, aşılama ve anti paraziter 

ilaçlamaları kolaylaştırmak, 

• Doğumları belli bir zaman diliminde yaptırıp, denetleyebilmek ve yavru 

kayıplarını azaltmak, 

• Pazara bir örnek yavrular verebilmek, 

• Sürüde bir örnek gençleşmeyi sağlayabilmek, 

• Barınak, iş gücü ve malzemeleri daha verimli bir şekilde kullanmaktır.  
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1.4. Östrus Senkronizasyonunda Kullanılan Hormonlar 

 

İneklerde östrus siklusunun senkronizasyonunda esas olarak prostaglandin veya 

analogları ve progestagenler kullanılmaktadır. Esas olarak progesteron ve/veya 

PGF2α kullanılan senkronizasyon protokollerinin etkisini artırmak, folliküler 

büyümeyi ve korpus luteumun regresyonunu senkronize etmek için östrojen, GnRH 

ve agonistleri kullanılmaktadır. Bunlardan başka östrus senkronizasyonu 

programlarında plasental gonodotropinden hazırlanan Equine Chorionic 

Gonodotropin (eCG) (FSH aktivitesi fazla olan) ve human  Chorionic Gonodotropin 

(LH aktivitesi fazla olan) kullanılmaktadır (Murugavel, 2003). 

 

 

1.5. PGF2α ile Östrus Senkronizasyonu 

 

Prostaglandin F2α  enjeksiyonu luteal dönemi etkileyerek kandaki progesteron 

seviyesini düşürmektedir. Bunun sonucu olarak gonadotropin hormonları üzerindeki 

baskı kalkmakta ve bu hormonların salınımıyla ovule olacak follikül oluşmaya 

başlamaktadır (Rensis, 2004). 

 

Prostaglandin F2α ile yapılan sağaltımlarda ovulasyon ve östrus zamanlarında 

önemli çeşitlilikler vardır. Bu çeşitlilikler sağaltım uygulandığı anda folliküler 

dalganın bulunduğu aşamaya bağlıdır. Eğer luteolizis dominant follikülün statik 

evresinin ortasından önce uyarılırsa follikül ovule olur ve ovulasyon sağaltımı 

izleyen 2-3 gün içinde gerçekleşir. Eğer luteolisiz statik evrenin ortasından sonra 

uyarılırsa dominant follikül ovule olmaz ve ondan sonra gelişen folliküler dalgadaki 

dominant follikül ovule olur. Bu ovulasyon da sağaltımdan 4-5 gün sonra gelişir 

(Rensis, 2004). 

 

Sonuç olarak PGF2α enjeksiyonu folliküler dalganın gelişmesine bir etkisi 

yoktur. Östrus zamanı luteolisizin uyarıldığı andaki folliküler dalganın durumuna 

bağlıdır. 
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Geç luteal evre ile erken luteal evre karşılaştırıldığında geç dönemde PGF2α 

etkisinin  daha iyi olduğu anlaşılmıştır. Prostoglandinler siklusun 1-5. günleri 

arasındaki genç korpus luteuma hiç etki göstermezler, 17-21. günler arasındaki 

regrese olan corpus luteum üzerinde de az etkilidir. Siklik fonksiyon göstermeyen ve 

ovaryumlarında korpus luteum yer almayan hayvanlarda ise prostaglandin 

enjeksiyonu etkisizdir (Fricke, 2002). 

 

Prostaglandin F2α  ile yapılan senkronizasyon tam bir senkronizasyon  sayılmaz 

çünkü PGF2α sadece korpus luteumu aktif olduğu süreyi kısaltır, herhangi bir 

folliküler dalga oluşumuna neden olmaz.  Prostaglandin F2α enjekte edilen 

hayvanların tamamına ortalama 72-80. saatlerde suni tohumlama yapılmış ve gebelik 

oranı %50 olarak bulunmuştur. Bunun sebebide PGF2α uygulandığı zamanda 

folliküler dalganın hangi aşamada olduğunun belirlenmemesidir (Graves ve Lauren, 

2004). 

 

Prostaglandinler değişik protokollerde östrus siklusu kontrolü için 

kullanılmaktadır. Örneğin postpartum dönemde aktif korpus luteum bulunan 

ineklerde kullanılmaktadır. Östrus 48-72 saat sonra görülmektedir. Bu uygulama ile 

open period adı verilen dönemin süresi azaltılmaktadır. Fakat bu sistem östrus 

senkronizasyonunun avantajlarını azaltmaktadır. Çünkü bu işlem için her hayvana 

rektal palpasyon yapmak gerekmektedir.  Diğer bir yöntem de düvelerde 11-14 gün 

ara ile iki PGF2α enjeksiyonu yapmaktır. Postpartum 40-50. günlerde 7 gün ara ile 

uygulanan PGF2α ile tüm inekler östrus gösterir ve tohumlanabilirler. Bu sistem 

östrus belirleme oranını arttırır ve gebe olmayan gün sayısını azaltır, fakat pahalı bir 

programdır. Prostaglandin F2α kullanılacak düvelerin en azından  yetişkin ağırlığının 

%60’ına ulaşması ve 15 aylık olması gerekmektedir. Jersey düveleri 225 kilogram 

ağırlığının üstüne  çıkınca, Ayrshire ve Guernsey düveleri  ise 300 kiolgram üstüne 

çıktıklarında, Swiss ve Holstein düveleri ise 350 kilogram üstüne çıkınca programa 

katılmalıdır. Prostaglandin programları östrus saptanması gerektirir. Östrus 

belirlemesi rutin ve eksiksiz yapılmalıdır. Çoğu sürüde düşük gebe kalma oranının 

sebebi östrusun kaçırılmasıdır. Östrusu saptamak için günde 3 kez ve 15-20 dakika 

süreyle hayvanlar gözlenmelidir. Güncel sütçü yetiştirme sistemlerinde haftalık veya 
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2 haftalık PGF2α programları ekonomik olarak kullanılmaktadır. En popüler program 

Pazartesi sabahı (Monday Morning) programıdır (Şekil 1.2.). Pazartesi  sabahı sütçü 

üreticiler postpartum 50. günde veya daha ileri dönemdeki ineklere  PGF2α 

enjeksiyonu yapmaktadır ve geriye kalan günlerde östrusu kontrol etmektedir. Hafta 

içinde östrus gösteren inekler  8-12 saat sonra tohumlanırlar   (Graves ve Lauren, 

2004). Östrus göstermeyenler ise izleyen pazartesi tekrar aynı prosedürden geçirilir. 

Üç hafta boyunca tohumlanamayan ineklere jinekolojik muayene önerilir (Graves ve 

Lauren, 2004). 

 

Bu programın faydası ineklerin östruslarının önceden tayin edilmesidir. Bu 

programların tamamında günlük olarak östrusların kontrol edilmesi gerekmektedir 

(Graves, 2004). 

 
İki enjeksiyonlu PGF2α programlarında tüm ineklerin aynı zamanda östrus 

göstermeleri için 11-14 gün arayla iki PGF2α enjeksiyonu yapılmaktadır (Şekil 1.3.). 

Bunun nedeni de 1. enjeksiyonda luteal dönemde olmayan ineklerin 2. enjeksiyonda  

luteal dönemde olması ve tüm ineklerin aynı günlerde östrus gösterip 

tohumlanmalarını sağlanmaktır (Graves ve Lauren, 2004). 

Pazartesi Sabahı Programı (Monday morning)  

1.gün 2.gün 5.gün

PGF2α 
enjeksiyonu PGF2α 

enjeksiyonu 
Östrus 
belirlenmesi+ST Östrus belirlenmesi+ST 

8.gün 9.gün 12.gün 

Şekil 1.2 PGF2α  ile Östrus Senkronizasyonu (Graves ve Lauren, 2004). 
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Bir diğer PGF2α programı da ‘targeted breeding’ programıdır. Bu program 

PGF2α programları içinde en fazla maliyeti olan pragramdır, ancak ovulasyon 

senkronizasyon programlarından daha az masraflıdır. Bu programda üç enjeksiyon 

PGF2α içermektedir birinci enjeksiyon PGF2α yapılır fakat östrus belirlenmesi 

yapılmaz. Ondört gün sonra ikinci PGF2α enjeksiyonu yapılır ve kapalı bir alanda 

östrus tespiti yapılarak hayvanlar çiftleştirilirler veya suni tohumlama yapılır. Östrus 

belirtisi göstremeyen hayvanlar 14 gün sonra üçüncü PGF2α uygulamasına tabi 

tutulur ve östruslar belirlenir veya enjeksiyondan 80 saat sonra tohumlanabilir 

(Graves ve Lauren, 2004). 

 

Prostaglandin F2α ile yapılan östrus senkronizasyon programlarındaki 

değişkenlikleri azaltmak için çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu diğer 

hormonların uygulamasını içine almaktadır. Bu hormonlar progesteron, hCG, 

östradiol benzoat ve GnRH’dır (Graves ve Lauren, 2004). 

 

 

1.5.1. Prostaglandin Bazlı Östrus Senkronizasyonunda Östrojen ve hCG 

Kullanımı 

 

Birçok çalışmada inek ve düvelerde  prostaglandin sağaltımlarında östrodiol benzoat 

kullanılmasıyla başarı elde edildiği bildirilmiştir. Luteolizis uyarıldıktan 24 saat 

sonra östradiol uygulaması en uygun zamandır. 0.5 mg östradiol benzoat enjeksiyonu 

ile östrojen seviyesi normal östrustaki pik seviyeye ulaşarak etkisini gösterir. 

Araştırıcılar  prostaglandin uygulamasından 24 saat sonra 0.5 mg östradiol benzoat 

1. PGF2α 
enjeksiyonu 

1.gün 

Tohumlama 
yapılmaz 

 
2.PGF2α 
enjeksiyonu 

15.gün 
 

16.gün 19.gün 

Östrus belirlenmesi+ ST 

   Şekil 1.3.  İki Enjeksiyonlu PGF2α Programı (Graves ve Lauren, 2004).
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uygulamasının östrus başlatılması için uygun bir hamle olduğunu belirtmektedir. 

Östradiol benzoat sağaltımda folliküler gelişme hangi evrede olursa olsun LH 

dalgasını ve ovulasyonu uyarır. Murugavel,  sütçü ineklerde prostaglandin 

uygulamasından 40-48 saat sonra 400μg östradiol benzoat uygulamasının östrus 

senkronizasyonunda başarıya ulaştığını bildirmektedir. Östrojen tedavisi uygulanan 

ineklerde ilk 3 gün içinde östrus gösterme oranı %66.9 iken östrojen 

uygulanmayanlarda %48.2 oranında bulunmuştur. Ancak gebe kalma oranında fark 

görülmemiştir. Bunun yanında düvelerde prostaglandin uygulamasından 48 saat 

sonra östradiol bezoat uygulaması senkronizasyon ve gebe kalma oranında bir artışa 

neden olmamıştır. Benzer olarak sadece prostaglandin sağaltımı yapılan ineklerle, 

prostaglandin ve östradiol benzoat sağaltımı ve belli zamanda tohumlanan inekler 

arasında gebe kalma oranında bir fark bulunamamıştır (Murugavel, 2003). 

 

Human  Chorionic Gonodotropin hormonunun ovaryum hücreleri üzerinde 

güçlü bir LH aktivitesi vardır ve ovulasyonu uyarmaktadır. Olgun korpus luteum 

bulunan inek ve düvelerde  PG uygulamasından 12 saat sonra hCG ve östradiol 

uygulaması östrus oluşma zamanını kısaltmakta ve senkronize ovulasyon 

doğruluğunu artırmaktadır (Murugavel, 2003). 

 

Bazı çalışmalarda hCG kullanımı GnRH yerine tercih edilmektedir. Human  

Chorionic Gonodotropin folliküler gelişimi öncelikli olarak sağlamaktadır. Human  

Chorionic Gonodotropin ovaryum üzerine direk gonodotropik etki yapmaktadır. 

İneklerde hCG uygulamasından sonraki ilk  30 saat içinde  plazma 

konsantrasyonunda belirgin bir şekilde hCG  artışı görülmekte ancak sağaltımdan 60 

saat sonra bazal seviyeye dönmektedir. Düvelerde sağaltımdan sonra 10 saat boyunca 

serum konsantrasyon oranı yüksek kalmaktadır. Düvelerde luteal dönemde GnRH 

uygulaması plazma LH konsantrasyonunu yaklaşık olarak 5-6 saat yükseltmektedir. 

Human  Chorionic Gonodotropin’in luteotropik etkisinden dolayı luteal evredeki 

sağaltımlarda progesteron konsantrasyonu artmaktadır. Bu luteotropik etki erken 

gebe ineklerde embriyonik ölümleri azaltmaktadır (Rensis, 2004). 
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Östrus siklusunun 2-7 veya 14-16. günleri arasında yapılan hCG 

sağaltımlarında ovulasyon ve yeni korpus luteum oluşumunda artış gözlenmektedir 

(Rensis, 2004). 

 

 

1.6. Östrus Senkronizasyonunda Progesteron Kullanımı 

 

Progesteron ile östrus zamanının kontrolu temel olarak LH salınımının baskılanması 

ve bu yolla ovulasyon ve östrusun önlenmesiyle karakterizedir. Başlangıçta 

progesteron  östrus siklusunun tümünde kullanılsa da, 12 günden daha fazla 

kullanılan progesteronun  gebelik oranında düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir. 

Dominant follikül 8 günden fazla beklerse  ovulasyon yetersizliği ve oosit’in yaşlı 

olmasından dolayı fertilitede azalma görülür. Bu nedenle östrojen veya GnRH 

uygulaması progesteron sağaltımıyla beraber kullanılmaktadır (Rensis, 2004). 

Progesteron: 

- Parenteral enjeksiyon 

- Oral yolla 

- İntravaginal yolla (PRID, CIDR ) 

- Subkutan implant şeklinde uygulanmaktadır. 

 

 

1.6.1. İmplant Kullanılarak Östrus Senkronizasyonu 

 

Progesteron implantı kullanılarak yapılan sağaltımda östradiol, PGF2α veya GnRH’ın 

birlikte kullanılması daha iyi östrus senkronizasyonu sağlamaktadır. Östradiol 

sağaltım başladığı anda uygulanmaktadır. Fakat zayıf bir luteolitik ajandır ve sadece 

erken luteal evrede etkisini göstermektedir. Progestagen sağaltımının bitmesinden 1-

2 gün önce yapılan PGF2α enjeksiyonu ise sağaltımı kısaltmaktadır (Rensis, 2004). 

 

Laktasyonda olmayan ve rektal palpasyonla ovaryumlarında korpus luteum 

veya follikül bulunan 60 olgun zebu ineğinde PGF2α ve Norgestomet ile östrus 

senkronizasyon çalışması yapılmış ve hayvanlar 3 gruba ayrılmıştır. 1. grupta (22) 
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bulunan ineklere norgestomet implantı ile eş zamanlı olarak östrojen (5 mg östradiol 

valerate) uygulanmış ikinci gruptaki 22 ineğe ise 0. ve 12. günde 30 mg PGF2α 

uygulanmıştır. Üçüncü gruptaki 16 inek ise kontrol grubu olarak ayrılmış ve 

hayvanlar östrus gösterdikten 12 saat sonra tohumlanmışlardır. 

 

Norgestomet ile tedavi edilenlerin % 95 ‘i senkronize edilirken PGF2α ile 

yapılan senkronizasyonda ilk doz uygulamasında % 68 ikinci doz uygulamasında ise 

%95 oranında senkronizasyon başarısı sağlanmıştır. Sağaltımlardaki östrus görülme 

zamanları norgestomet ile yapılanlarda  48.8±18.3, PGF2α ile yapılanlarda ise 

83.8±39.9 saat olarak tespit edilmiştir. Konsepsiyon oranı  norgestomet ile % 55, 

PGF2α ile % 64, kontrol grubunda ise % 69 olarak saptanmıştır. 120 gün 

beklendikten sonra yapılan konsepsiyon oranlarında norgestomet %75, PGF2α % 76, 

kontrol grubu ise % 69 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak norgestomet ve PGF2α ile 

yapılan östrus senkronizasyonunda bir fark bulunamamış ve her iki yöntemin de 

önerildiği bildirilmiştir (Sergio ve ark., 1981). 

 

En çok kullanılan sistem Syncro-Mate B (SMB) sistemidir (Şekil 1.4.). Bu 

sistemde progesteron (norgestomet içeren implantlar) kulak derisi altına 

yerleştirilmektedir. Eş zamanlı olarak norgestomet ve östrodiol valerate 

intramuskuler olarak enjekte edilmektedir. Dokuz gün sonra implant çıkartılıp 

sonraki 4-5 günde östrus tespiti yapılarak suni tohumlama yapılmaktadır.  

 

 Syncro-Mate B sisteminde fertilite implantın  uygulandığı zamana bağlıdır. 

Östrus siklusunun erken döneminde (1-8 günler arasında ) uygulandığında sonuç iyi 

değildir (Alabama, 2004). 
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1.6.2. Oral Yolla Progesteron Kullanılarak Östrus Senkronizasyonu 

 

Oral yolla senkronizasyon daha çok düvelerde kullanılmaktadır. Senkronizasyon için 

yemle birlikte 14 gün verilen ve ekonomik bir progesteron olan melongestrol acetate 

(MGA) kullanılır. Melongestrol acetate 14 gün verildikten sonra hayvanlar östrus 

göstermeye başlar fakat bu östruslar subfertildir ve hayvanlar bu dönemde 

çiftleştirilmez. Melongestrol acetate kullanımı bittikten 12 gün sonra GnRH 

uygulaması yapılır ve bunu takiben 7 gün sonra PGF2α uygulanır (Şekil 1.5.). Bunu 

takiben östruslar saptanıp suni tohumlama yapılır. Bu programa MGA synch adı 

verilir (Graves, 2004). 

 

 

 

• İmplant uygulaması 
• Östradiol valerate ve 

norgestomet uygulaması 

İmplant 
çıkartılması 

Östrus saptanması ve ST

1  9 14 

Sagaltım günleri 

Şekil 1.4.   Synchro-mate B Sistemi (Alabama, 2004). 
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               Şekil 1.5. MGA Synch Programı (Graves ve Lauren, 2004). 
 

 

 

 
Bu metodun modifiye edilmiş hali de düvelerde MGA kullanım gününü 2 

haftadan 1 haftaya düşürmektir. Bir hafta MGA kullanımını takiben 4 gün sonra 

GnRH uygulaması yapılır ve bu uygulamadan 7 gün sonra PGF2α uygulanır ve bunu 

takiben östruslar saptanıp tohumlamalar yapılır (Şekil 1.6.). Bu protokolede 7-11 

synch protokolü denir (Graves ve Lauren, 2004). 

 

MGA  programlarını geliştirmek ve fertiliteyi artırmak için yeni programlar 

geliştirilmektedir. Bu programlar MGA kullanımı bitiminden sonra prostaglandin 

kullanımını içermektedir. Prostaglandin kullanımından sonra östrus belirlenip suni 

tohumlamalar yapılmaktadır.  

 

Birinci program MGA bitimini takiben 17. günde tek enjeksiyon PGF2α 

uygulamasını içermektedir. Prostaglandin’nin uygulandığı bu zamanda 

Beslemenin 
Başlangıcı 
MGA MGA (0.5mg/ 

sayı/gün) 

1. gün 7. gün 11.gün 18. gün 19-22.gün 

östrus 
+ST 

Beslemenin 
Durması GnRH PGF2α 

Şekil 1.6. 7-11 Synch Programı (Graves ve Lauren, 2004). 

Beslemenin 
başlangıcı 

MGA 
(0.5mg/ 

sayı/gün) 

1. gün 14. gün 26.gün 33. gün 34.gün 

Beslemenin 
Durması 

Subfertil östrus 

   GnRH 
PGF2α 

östrus 
+ST 
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prostaglandinin etkisini gösterebileceği bir korpus luteumun bulunması, iyi bir 

fertilitenin oluşmasına neden olur. Bu program prostaglandin uygulamasını takiben 

3-5 gün içerisinde östruslar saptanmasını ve suni tohumlamayı içermektedir (Şekil 

1.7.). Bu işlemlerin yapılması toplam sağaltım süresini 36 güne çıkarmaktadır. Bu 

kadar uzun olması programın dezavantajı olarak görülmektedir fakat ineklere 3 

yerine iki maniplasyon yapılmasından dolayı, ki bu maniplasyonlar PGF2α ve suni 

tohumlama uygulamalarıdır, SMB programına göre avantaj sağlamaktadır (Alabama, 

2004). 

 

 

 
İkinci  program ise MGA uygulaması bitiminden 17 gün sonra 1. PGF2α 

enjeksiyonunu ve bunu takiben 11 gün sonra 2. PGF2α enjeksiyonunu içermektedir. 

Bu programda maksimum östrus yanıtı görülmektedir. Birinci PGF2α 

enjeksiyonundan sonra östruslar belirlenir ve suni tohumlama yapılır. Östrusları 

belirlenemeyenler ise İkinci PGF2α uygulamasından sonra belirlenip tohumlanırlar 

(Şekil 1.8.). Bu program 2 haftada tohumlama için 2 şans vermektedir. Fakat uzun 

bir program olduğu için fazla önerilmemektedir (Alabama, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

  1   14   16   20   31   33   36 

  MGA 

Fertil 
olmayan 
östrus     Prostoglandin 

enjeksiyonu 

Östrus 
belirlemesi ve 
ST 

Sağaltım günleri

 Şekil 1.7.  MGA ve Tek Enjeksiyon Prostoglandin Programı (Alabama, 2004). 
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Şekil 1.8.  MGA ve Çift Enjeksiyon PGF2α Sistemi (Alabama, 2004). 
 

 

 

1.6.3.  İntravaginal Yolla Progesteron Kullanarak Östrus Senkronizasyonu 

 

Bu amaçla intravaginal yolla PRID (progetsterone-releasing- intravaginal-device; 

1.55 g progesteron ve 10 mg östrodiol benzoat) ve CIDR (controlled internal drug 

release ;1.9g progesteron) kullanılmaktadır. 

 

Progesterone-Releasing-İntravaginal-Device uygulamalarında PRID’in 

çıkarılmasından 48 saat sonra GnRH ya da 24 saat sonra östradiol benzoat ve bunlara 

ek olarak PGF2α  uygulanmaktadır. Ovulasyon senkronizasyonunun başarısı, 

uygulama sonunda korpus luteumun olmaması ve seçilmiş yeni dominant folllikülün 

varlığına bağlanmaktadır. Progestagen tedavisinin süresi, yeni dominant follikül 

gelişimi için belirlenmiş zaman aralığına ve kullanılan hormona bağlıdır. 

Uygulamanın başlangıcı için seçilen hormon eğer GnRH ise PRID’in uygulama 

süresi 5-7 gün, ancak; seçilen hormon östradiol benzoat ise, PRID’in uygulama 

süresi 7-12 gün olarak belirlenmiştir (Mihm, 1999). 

 

 Controlled İnternal Drug Release ile yapılan östrus senkronizasyonlarında 

senkronizasyon  oranını artırmak için ek uygulamalar yapılmaktadır. Örnek olarak; 

yapılan bir çalışmada 2,077 düve 4 gruba ayrılmış, 1. gruptaki düvelere (n=517) 7 

gün boyunca CIDR uygulanmış ve CIDR’ın çıkarıldığı gün 25 mg PGF2α enjekte 

MGA 

1 14 31 36 42 47

1.prostoglandin  F2α enjeksiyonu
Östrus 
belirlemesi 
ve suni 
tohumlama 

2. prostaglandin enjeksiyonu 

Östrus 
belirlemesi 
ve suni 
tohumlama 
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edilmiştir. Bunu  takiben düveler 84 saat boyunca kontrol altında östrus tespitleri 

yapılıp tohumlanmışlardır. Seksendört saat boyunca östrus göstermeyen düvelere ise 

100μg GnRH uygulaması yapılarak tohumlanmışlardır. İkinci gruptaki düvelerede 

(n=504), 1. gruptakilere uygulanan işlemler yapılmış fakat tek fark olarak CIDR 

uygulamasının başladığı gün 100 μg GnRH  uygulaması yapılmıştır. Üçüncü 

gruptaki düvelere (n=531) CIDR uygulandığı gün GnRH, çıkartıldığı gün ise PGF2α 

ve bunu takiben 60. saatte 2. GnRH uygulaması yapılıp östrus belirtilerine bakmadan 

suni tohumlama yapılmıştır. Dördüncü gruptaki düvelere (n=525) ise CIDR’ın 

çıkarıldığı gün PGF2α ve bunu takiben 60. saatte GnRH uygulanıp östrus belirtilerine 

bakılmadan suni tohumlama yapılmıştır (Şekil 1.9.). Gebelik teşhisleri suni 

tohumlamadan 30-35 gün sonra transrektal olarak ultrasonografi ile belirlenmiştir. 

Sonuç olarak gebelik oranlarında östrus belirlenip tohumlanan birinci grup (%54.5) 

ve ikinci grup (%57.3) arasında fark bulunamamış ancak östrus belirlemesi 

yapılmadan tohumlananlara göre daha yüksek bir gebelik oranı elde edilmiştir 

(Mihm, 1999). 
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Şekil 1.9. Mihm  (1999) Çalışma Protokolü.  

 

 

 

1.7. Follikül Gelişiminin GnRH Uygulaması ile Kontrolü 

 

Gonodotropin Releasing Hormon enjeksiyonu LH ve FSH salınımını uyarmakta ve 

bu hormonlar da ovaryum aktivitesini etkilemektedir. Gonodotropin Releasing 

Hormon uygulanması dominant follikülün ovule olmasını uyarır ve 1-2 gün için de 

yeni folliküler dalganın gelişmesini sağlar. Bu yeni follikül havuzundan bir tanesi 

CIDR

CIDR

CIDR

CIDR

    ÖT +ST 

    ÖT+ST 

  PGF2α ST+GnRH 

GnRH

GnRH

PGF2α ST+GnRH

PGF2α ST+GnRH 

PGF2α ST+GnRH 

-7  0gün 60   84 

GRUP 1 

   GRUP  2

GRUP  3

GRUP  4

saat 
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dominant follikül halini alır ve 7-9 gün sonra ovule olur. Östrus siklusunun 11-13 

günleri arasında uygulanan GnRH % 40-80 oranında ovulasyonun gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Postpartum dönemdeki ineklerde yapılan GnRH sağaltımlarında 

çeşitli oranlarda (%10-80) ovulasyon görülmektedir (Rensis, 2004). Gonodotropin 

Releasing Hormon agonistlerinin uygulanmasından sonra ovaryumda orta dereceli 

büyüklükteki follikül sayısında artış, büyük  folliküllerde  ise sayıca azalma 

görülmektedir. Bunu da luteolizisi veya atreziyi uyararak yapmaktadır (Şekil 1.10.). 

Östrus senkronizasyonunda ve konsepsiyon oranında GnRH uygulaması anında 

korpus luteum ve büyük follikül bulunanlarda en iyi sonuç alınmaktadır (Rensis ve 

Peters, 1999). 

 

Pursley ve arkadaşları (1998), postpartum dönemdeki ineklerde siklusun 18-20. 

günleri arasında yapılan GnRH uygulamasında %90 ovulasyon görüldüğünü fakat 

düvelerde siklusun 13-24. günleri arasında uygulanan GnRH enjeksiyonlarından 

sonra %54 oranında ovulasyon tespit ettiklerini bildirmişlerdir. 

 

  

1.8. GnRH ve PGF2α Uygulanarak Östrus Senkronizasyonu 

 

1.8.1. GnRH+PG + Suni Tohumlama  

 

Prostaglandin F2α’ dan önce  GnRH uygulamasının amacı GnRH’nın ovulasyonu 

uyarması veya dominant follikülü lüteinleştirmesi ve yeni bir folliküler dalga 

geliştirmesi ve yeni bir dominant follikülün oluşmasıdır. Gonodotropin Releasing 

Hormon’nın uygulamasını takiben 8 gün içinde dominant follikül gelişir ve 4 gün 

boyunca baskınlığını korur. Gonodotropin Releasing Hormon uygulamasından 6-7 

gün sonra PGF2α uygulaması luteolizizi uyarır ve yeni follikülün ovule olmasını 

sağlar. Bu sağaltım PGF2α uygulandıktan sonra görülecek östrusların çeşitliliğini 

azaltır ve ortalama olarak 3-5 gün içinde tüm östruslar izlenebilir (Rensis, 2004).  
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1.8.2. Modifiye Targeted Breeding 

 

Bu program iki enjeksiyon programının modifiye edilmiş halidir ve daha iyi sonuçlar 

elde edilmiştir. Bu yeni programda birinci PGF2α uygulamasından  14 gün sonra 

GnRH uygulanmakta, bunu takiben 7 gün sonra ikinci PGF2α uygulaması 

yapılmaktadır (Şekil 1.11.). 2-4 gün boyunca östruslar saptanıp tohumlamalar 

yapılmaktadır  (Rensis, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gün 
Şekil 1.10. GnRH ve PGF2α ‘nın Folliküler Dalga Üzerinde Etkisi (Virginia, 2002). 
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ModifiyeTargeted Breeding 

 

PGF2α GnRH PGF2α 

Östrus belirlemesi ve ST veya 72-80 saat sonra 

tohumlama 

     

1. Gün  15. Gün  22. Gün  24. Gün  26. Gün 

 

Şekil 1.11. Modifiye Targeted Programı (Rensis, 2004). 

 

 

1.8.3. Ovsynch 

 

Bilim adamları senkronizasyon programlarının problemlerini çözmek ve östrus 

belirlemesinin yetersizliğinden dolayı sağlanamayan gebelikleri azaltmak için 

yaptıkları uzun çalışmalar sonucunda 1995’te Wisconsin-Madison Üniversitesinde 

bu programı geliştirilmiştir. Ovsynch programı östrus yerine ovulasyonu senkronize 

etmektedir ve yetiştiricinin östrus belirlemeye güvenmesi gerekmemektedir. 

Ovsynch programalarında ovulasyon zamanı kesindir (Pursley ve ark., 1995). 

 

Östrus belirlenip te çiftleştirilenlerle ovsynch programına göre tohumlanan 

hayvanlar karşılaştırıldığında ikisinde de benzer konsepsiyon oranları elde 

edilmektedir. Özellikle laktasyondaki yüksek verimli sütçü ineklerde reproduktif 

performansı geliştirmek için yüksek etkili ve ekonomik bir sistem olduğunu 

bildirilmektedir (Burke ve ark., 1996). 

 

Ovsynch protokolü 2 hormon içermektedir. Östrus siklusunun herhangi bir 

döneminde uygulanan birinci GnRH enjeksiyonu %65 (Çizelge 1.1.) oranında 

ovulasyonu uyarır ve ineklerin %100’de yeni bir folliküler dalganın oluşmasına 

neden olur. Gonodotropin Releasing Hormon uygulamasından 7 gün sonra 

uygulanan PGF2α enjeksiyonu kendiliğinden oluşan veya GnRH’nın uyardığı korpus 

luteumun regresyonunu sağlar. Prostaglandin F2α uygulamasından 2 gün sonra 
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uygulanan ikinci GnRH enjeksiyonu birici GnRH enjeksiyonundan sonra oluşan 

folliküler dalgadaki dominant follikülün ovulasyonunu senkronize eder (Şekil 1.12.). 

Bu protokolde 2. GnRH enjeksiyonundan 24-32 saat sonra % 85 oranında ovulasyon 

görülmektedir (Pursley ve ark., 1995).  

 

Ovsynch‘in bir avantajı da östrus siklusunun herhangi bir döneminde 

uygulanabilmesidir.  

 

 
Ovsynch Program 

GnRH enjeksiyonu PGF2α enjeksiyonu GnRH enjeksiyonu

8-18 saatler arası 

STZ 

               

 1.gün 8. gün 10. gün  

 
GnRH: 50 - 100 mg   PGF2α: 25 mg  STZ : Suni Tohumlama Zamanı 
Şekil 1.12.  Ovsynch Programı (Pursley ve ark., 1995). 
 

 

Çizelge 1.1.  Her GnRH Enjeksiyonundan Sonraki Ovulasyon Oranı (Pursley ve ark., 
1995). 
 
 % ‘lik olarak ovulasyon gösteren inekler 

Siklus günleri İnek sayısı 1. enjeksiyon 2. enjeksiyon 

1-4 31 23 94 

5-8 38 95 90 

9-12 39 56 87 

13-16 24 63 78 

17-22 27 74 80 
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Ovsynch protokolünde birinci GnRH’dan sonra en düşük ovulasyon yanıtını 1-

4. günler arasında olanlar vermektedir. En iyi yanıtı ise 5-8. günler arasında olanlar 

verir. Bununla birlikte 2. GnRH uygulamasından sonra senkronizasyon oranı en 

yüksek olan grubun enjeksiyonu 1-4. günlerde yapılan grupta çıktığı belirtilmiştir 

(Vasconcelos ve ark., 1999). 

 

Yapılan bir araştırmada (Aral ve Çolak, 2002), esmer ırkı inek ve düvelerden 2 

grup oluşturulmuş ve 1. grupta 13 düve ve 13  inek yer almış. Bu ineklere ovsynch 

programı uygulanmıştır. İkinci grupta da aynı sayıda  inek yer almış ve bu gruba da  

11 gün arayla 2 PGF2α enjeksiyonu yapılmıştır. İki enjeksiyonu takiben de östrüsler 

belirlenip suni tohumlamalar yapılmıştır. Östrus göstermeyenler ise 2. enjeksiyondan 

72 saat sonra tohumlanmışlardır. Bu çalışmada gebe kalma oranı, gebelik oranı ve 

PGF2α-östrus aralığı yönünden gruplar karşılaştırılmış ve aralarında fark 

bulunamadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte östrus tespit oranı grup 2’deki ineklerde 

(% 61,5) grup 1’e göre (% 15,4) yüksek bulunmuştur. 

 

Aral ve Çolak (2002)’ ın yaptığı ovulasyon senkronizasyonu çalışmasında ilk 

tohumlama gebe kalma oranları düvelerde % 38,5, ineklerde ise % 46,2 olarak 

saptanmıştır. 

 

1.8.4. Co- synch 

 

Bu programda ovsynch’den farklı olarak 2. GnRH enjeksiyonundan hemen sonra 

tohumlama yapılmaktadır (Şekil 1.13). Bu program ovsynch programından daha kısa 

sürmesi ve yöneticinin zamanının azaltılması için geliştirilmiştir. Bu yönetici için bir 

avantajdır fakat optimal konsepsiyon oranı elde edilemediği bildirilmektedir (Pursley 

ve ark., 1998). 
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Co-synch Program 

GnRH enjeksiyonu PGF2α enjeksiyonu 

GnRH 

enjeksiyonu+ 

Eş zamanlı olarak 

tohumlama 

               

 1. gün  8. gün 10.gün 10. gün 

 
GnRH: 50 - 100 mg   PGF2α:  25 mg   
Şekil 1.13.  Co-synch Programı (Pursley ve ark., 1995). 
 

Yapılan bir çalışmada ovsynch programına göre ovulasyonlar senkronize 

edilmiş ve ikinci GnRH enjeksiyonu 0. saat kabul edilip  0, 8, 16, 24 ve 32 saat sonra 

suni tohumlamalar yapılmıştır.  Gebelik oranları suni tohumlamadan 25-35 gün sonra 

transrektal ultrasonografi ile belirlenmiştir. Konsepsiyon oranı ve doğum oranı 0, 8, 

16 ve 24. saatte yapılan gruplarda 32. saatte yapılan gruba göre daha yüksek 

çıkmıştır. Diğer tüm gruplara göre gebelik kaybı 0. saatte en az, 32 saatte yapılanda 

ise en fazla tespit edilmiştir (Çizelge 1.5.) (Wiltbank ve ark., 2002). 

 

Çizelge 1.2. Farklı Zamanlarda Uygulanan GnRH  Enjeksiyonlarıyla Elde Edilen 
Konsepsiyon, Gebelik ve Doğum Oranları (Wiltbank ve ark., 2002). 
 

İkinci GnRH uygulaması suni tuhumlama aralığı (saat) 

                 0 8 16 24 32 Toplam 

N 149 148 149 143 143 732 

Konsepsiyon 

oranı(%) 

37 41 45 41 32 39 

Gebelik 

kaybı(%) 

9 21 21 21 32 22 

Doğum 

oranı(%) 

31 31 33 29 20 29 

 

Yapılan bir araştırmada  ovsynch  ve co-synch protokollerinde buzağı ayrımı 

yapılarak konsepsiyon oranında artış sağlanmıştır. Yapılan çalışmada hayvanlar 4 
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gruba ayrılmış ve 1. grupta ovsynch uygulananlar (n=114), 2. grupta ovsynch 

uygulanırken 7-9. günler arasında buzağı ayrımı yapılanlar (n=123), 3. grup co-synch 

protokolü uygulananlar (n=119) ve 4. grupta co-synch uygulanırken 7-9. günler arası 

buzağı ayrımı yapılanlar (n=117) yer almıştır (Şekil 1.14.) (Geary ve ark., 2001). 

Şekil 1.14. Çalışma Protokolü (Geary ve ark., 2001). 

 
 
Sonuç olarak ovsynch protokolleri (%57) ile co-synch protokolleri (%58) 

arasında konsepsiyon oranlarında bir farklılık bulunmazken ovsynch protokollerinde 

buzağı ayrımı yapılanlar (%61) ile yapılmayanlar  (%52) arasında konsepsiyon 

oranında farklılık görülmüştür (Şekil 1.15.). Aynı farklılık co-synch + buzağı ayrımı 

yapılanlarla (%63) yapılmayanlar (%54) arasında da görülmektedir (Geary ve ark, 

2001).   

Ovsynch 
GnRH PGF2α GnRH S T 

0. gün                     7. gün               9. gün                              

Buzağı 
ayrımı 

Co- Synch

GnRH PGF2α GnRH+ST 

Buzağı 
ayrımı

   0. gün                              7. gün                            9. gün   
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Şekil 1.15. Buzağı Ayrımı Yapılan ve Yapılmayan Ovsynch ve Co-synch 

Protokollerinde  Konsepsiyon Oranları (Geary ve ark., 2001). 
 

Bir diğer farlılıkta siklik ineklerle anöstrustaki  inekler arasında görülmüştür. 

Siklik ineklerde buzağı ayrımı yapılarak uygulanan ovsynch ve co-synch 

protokollerinde % 70 konsepsiyon oranı bulunurken,  buzağı ayrımı yapılmadan 

uygulanan protokollerde % 62 konsepsiyon oranı saptanmıştır. Anöstrustaki 

ineklerde ise buzağı ayrımı yapılanlarda % 58, yapılmayanlarda ise % 48 oranı 

saptanmıştır (Şekil 1.16.) (Geary ve ark., 2001). 
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Şekil 1.16.  Siklik ve Anöstrusteki İneklere Uygulanan Co-synch ve Ovsynch 
Protokollerinde Konsepsiyon Oranı  (Geary ve ark., 2001). 
 

Yapılan çalışmalardaki bu artışların nedeni kısa süreli buzağı 

uzaklaştırılmasının GnRH ve LH pulzasyon frekansını proöstrustaki gibi artırmasıdır. 

Bu artışla ovulasyonun gerçekleşmesi sağlanmaktadır (Geary ve ark., 2001). 

 

 

1.8.5. Pre-Synch 

 

Presynch protokolü ovsynch protokolünün modifiye edilmiş halidir. Yapılan 

araştırmalarda  östrus siklusunun 5-10. günleri arasında yapılan ovsynch 

uygulamalarında maksimum başarıya ulaşılmıştır. Bunu üzerine ovsynch 

protokolünü siklusun 5-10. günleri arasında başlatabilmek için 1. GnRH 

enjeksiyonundan  önce 2 PGF2α enjeksiyonu yapılmaya başlanmıştır. Birinci PGF2α 

uygulamasından 14 gün sonra 2. PGF2α uygulaması yapılıp 12-14 gün sonra ovsynch 

protokolü uygulanmaktadır (Şekil 1.17.). Bu işlem sonucunda ikinci PGF2α 

enjeksiyonundan 3-5 gün sonra östruslar görülmekte ve ilk GnRH enjeksiyonunda 

tüm sikluslar 5-10. günler arasında olmaktadır. 
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Pre- Synch 

 

1. PGF2α   

enjeksiyonu 

2. PGF2α 

enjeksiyonu 

1.GnRH 

enjeksiyonu 

 3. PGF2α enjeksiyonu 2. GnRH enj.+16 saat   

                                               sonra ST            

     

1. Gün  15. Gün  27-29. Gün  34. Gün  36. gün 

 

        Şekil 1.17. Pre-synch Programı (Fricke,2002). 

 

Postpartum 60. günden sonra yapılan bir araştırmada (Fricke, 2002) hayvanlar 

rastgele gruplara ayrılmış ve hayvanlar ovsynch ve pre-synch protokollerine tabi 

tutulmuşlardır. Sonuç olarak ovsynch uygulanan grupta 2. GnRH uygulamasından 

sonra %68 oranında follikül ovule olmuş ve konsepsiyon oranı %41 olarak 

saptanmıştır. Pre-synch uygulananlarda ise %82 oranında follikül ovule olmuş ve % 

51.5 konsepsiyon oranı saptanmıştır. 

 

Diğer bir çalışmada (Fricke, 2002) postpartumdaki ineklerde ovsynch (n=262) 

veya pre-synch (n=264) protokolü uygulanmış ve 2. GnRH uygulamasından 16 saat 

sonra suni tohumlama yapılmıştır. Pre-synch protokolünde 1. PGF2α uygulaması 

postpartum 37. günde, 2. uygulama ise postpartum 51. günde uygulanmış ve tüm 

inekler 73. günde tohumlanmıştır. Sonuç olarak ovsynch uygulananlarda %29, pre-

synch uygulanan ineklerde ise %43 konsepsiyon oranı saptanmıştır. Bu program 

konsepsiyon oranını artırmakta ancak uzun süreli bir program olması ve maliyetinin 

yüksek olmasından dolayı önerilmemektedir (Fricke, 2002).  

  

 

1.8.6. Heat-Synch 

 

Bu program pre-synch programına bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu program 

pre-synch programına göre iki farklılık içermektedir. Birinci  fark 2. GnRH yerine  
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1.0 mg (0.5ml) (ECP)  kullanılmakta, 2. fark ise ECP (östradiol cypionate) 

uygulaması PGF2α uygulamasından 48 saat sonra değil 24 saat sonra yapılmaktadır. 

Heat–synch protokolü uygulanan inekler ECP uygulamasından 48 saat sonra 

tohumlanmaktadır (Şekil 1.18.). Östradiol Cypionate progesteron yokluğunda ve 

follikülün varlığında hipotalamustan GnRH salınımını uyarır ve bunun sayesinde LH 

salınımını artırarak ovulasyonu sağlar (Fricke, 2002). 

 

 

Heat-Synch 

1.PGF2α enjeksiyonu 2.PGF2αenjeksiyonu GnRH enjeksiyonu   3.PGF2α          ECP+ST    

             

 1. Gün  15. gün 29. gün 36.gün           37. gün 

 

 

 

Şekil 1.18. Heat-synch Programı (Fricke, 2002) 

 

Laktasyondaki primiparous ve multiparous sütçü ineklerinde pre-synch ve heat-

synch protokollerini karşılaştırmak için 2 çalışma yapılmış ve 1. çalışmada inekler 

pre-synch (n=179) ve heat-synch (n=192) protokollerine tabi tutulmuşlardır. Pre-

synch uygulanan primiparous ineklerde konsepsiyon oranı %43.5±6.9, multiparous 

ineklerde ise % 30.6±7.2 saptanmıştır. Heat-synch protokolü uygulanan ineklerde 

%50.7±6.3, multiparous ineklerde ise % 19.4±6.5 konsepsiyon oranı saptanmıştır. 

Sonuç olarak ECP’nin laktasyondaki siklik sütçü ineklerde ovulasyonu uyarabildiği 

belirlenmiştir, fakat anovulator ineklerde GnRH kadar etkili bulunamamıştır (Fricke, 

2002). 

 

İkinci çalışmada (Fricke, 2002) ise pre-synch (n=28) ve heat-synch (n=107) 

protokollerinin önerdiği saatlerde yapılan suni tohumlamalar sırasında östrus 

belirtileri gösteren hayvanlarda sırasıyla %32.8±8.2 ve %40.4±4.1 konsepsiyon oranı 

G : GnRH 50 -100 mg    PGF 2α. 25 mg  ST : Suni tohumlama  
ECP : Östradiol cypionate, 1 mg 
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elde edilmiştir ancak suni tohumlama sırasında östrus belirtileri göstermeyen 

hayvanlarda ise pre-synch programında %26.8±2.8, heat-synch programında ise 

%6.6±5.7 konsepsiyon oranı belirlenmiştir. 

 Verilen bilgiler doğrultusunda bu çalışmanın amacı ineklerde iki farklı 

senkronizasyon yönteminin dölverim özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesidir. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

 
2.1.Gereç 

 

2.1.1.Deneme Hayvanlarının Seçimi 

 

 Çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’deki bir çiftlikte 2005 Temmuz ile 

2005 Aralık ayları arasında yapıldı. Materyal olarak yaşları 2-6 arasında olan ve en 

az postpartum 45. günde bulunan ve kayıtlara göre reprodüktif açıdan sağlıklı olan 

40 baş inek kullanıldı. İnekler serbest dolaşımlı bir ahırda barındırılıyordu. Her 

bölmede yeterince yararlanmaları için yerleştirilen 2 adet otomatik şamandıralı suluk 

ve 2 adet otomatik yemleme makinesi bulunuyordu. Otomatik yemleme makineleri 

5-8 mm. lik konstantre yem peletleriyle çalışıyordu. Bütün gruplar günde 2 kez 

sağılıyordu. Tüm gruplardaki hayvanların boyunlarında birer adet telsiz vericisi 

takılıydı, bu vericiler sayesinde sağımhanedeki hayvanların süt verimleri her bir 

hayvan için ayrı olacak şekilde bilgisayara kaydediliyordu. İnekler bu süt verim 

kayıtlarına göre otomatik yemliklerden besleniyorlardı. İneklerin ortalama süt verimi 

20 litre civarındaydı.  

 

Çalışma öncesi işletmedeki ineklerinin kayıtları incelendi ve bu incelemeye 

göre;  pre ve postpartum dönemde prolapsus vagina, prolapsus uteri, retentio 

secundinarum, puerperal metritis, septik metritis gibi jinekolojik problemleri 

olmayan ve bunun yanında, ayak hastalığı, metabolizma hastalığı, meme hastalığı 

olmayan inekler seçilerek değerlendirmeye alındı. 

 

 

2.2.Yöntem 

  

Çalışmaya alınan 40 baş hayvan 2 gruba ayrıldı; I. Gruba (n=20) ovsynch protokolü, 

II. Gruba (n=20) ise co-synch protokolü uygulandı, I. gruba ilk uygulama olarak bir 

GnRH analoğu olan Buserelin acetate (Receptal®, 0,004 mg Buserelin/ml, İntervet) 

2.5 ml. kas içi yolla uygulandı. Bu uygulamanın yapıldığı gün 1. gün olarak kabul 
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edildiğinde bunu takip eden 8. günde PGF2α analoğu olan dinoprost tromethamine 

(Lutalyse®, 5 mg Dinoprost/ml, Pharmacia) 5 ml. kas içi yolla uygulandı. Bunu 

takiben 10. günde ise tekrar 2.5 ml. receptal uygulandı. Receptal’den 18 saat sonra 

tüm hayvanlara suni tohumlama yapıldı. II. Gruba ise I. Gruba yapılan hormon 

uygulamalarının hepsi aynen yapıldı fakat tek fark olarak suni tohumlamalar 2. 

receptal uygulaması ile aynı anda yapıldı.  

 

Tohumlama sonrasında gebelikler 60. günde rektal muayene ile doğrulandı. 

Yukarıda adı geçen uygulamalar Şekil 2.1. ve Şekil 2.2.’ de şematize edilmiştir. 

 

 

Ovsynch Program 

GnRH 

enjeksiyonu PGF2α enjeksiyonu     
GnRH 

enjeksiyonu   16. saatte ST 

                  

 1.gün 8. gün 10. gün  

 
GnRH: 50 - 100 mg  P :  PGF : 25 mg  STZ : Suni tohumlama zamanı. 
 Şekil 2.1.  Ovsynch Programı. 

 

Co-synch Program 

GnRH enjeksiyonu PGF2α enjeksiyonu 
GnRH 

enjeksiyonu+ 

Eş zamanlı 

olarak 

tohumlama 

            

 1. gün  8. gün 10.gün 10. gün 

 
GnRH: 50 - 100 mg   PGF2α:  25 mg   
Şekil 2.2. Co-synch Programı. 
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2.2.1. Çalışmaya Alınan Hayvanlarda Takip Edilen Parametreler 

 

• İkinci GnRH enjeksiyonundan sonra gözlenen östrus yoğunluğu 

• Buzağılama – Gebe kalma aralığı 

• I. Tohumlamada gebe kalma oranı 

• II. Tohumlamada gebe kalma oranı 

• III. Tohumlamada gebe kalma oranı 

• Gebelik için gereken tohumlama sayısı (Tohumlama indexi) 

 

 

2.2.2. İstatistiki Değerlendirmeler 

İlk tohumlama gebe kalma aralığı ve doğum gebe kalma aralığında saptanan veriler 

Mann-Whitney testi ile karşılaştırılmış. Oranla ifade edilen özellikler arasındaki 

farklılıklar ise Ki- kare testi ile analiz edilmiştir. 
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3. BULGULAR 
   

 

3.1. İkinci GnRH Enjeksiyonundan Sonra Gözlenen Östrus Yoğunluğu 

 

 Çalışmaya alınan her iki gruptaki inekler GnRH enjeksiyonunun yapıldığı gün ve 

bunu izleyen 5 gün boyunca östrus yönünden takip edildi. Gözlemler sabah, öğle ve 

akşam olmak üzere günde üç defa ve her biri yarım saat olacak şekilde yapıldı. 

Serbest dolaşımlı sistemde barındırılan bu ineklerin üzerine atlayan ve kendi üzerine 

atlandığında hareket etmeyen inekler östrusta olarak değerlendirildi. Atlama veya 

durma hareketlerini yapmayıp östrusun diğer görsel belirtileri olan; hızlı solunum, 

aktivite artışı, kendini veya diğer inekleri yalayan, koklayan, vulva dudakları ödemli 

ve kızarık olan inekler de, bu belirtilerden herhangi üç tanesi tespit edilenlerde 

östrusta olarak değerlendirildi. 

 

 Yapılan gözlemler sonunda I. Gruptaki (ovsynch) ineklerin 9 tanesi GnRH 

enjeksiyonu yapıldığı gün, 3 tanesi ise ertesi gün östrus belirtileri göstermiştir. 

Uygulamayı izleyen 2-5. günlerde östrus belirtileri ile karşılaşılmamıştır. Bulgular 

Çizelge 3.1.’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.1. İkinci GnRH Enjeksiyonundan Sonra Östrus Yoğunluğu (Grup Ι 
ve Grup ΙΙ). 

p>0,05 

 
 

Grup Hayvan 

Sayısı 

(n) 

0.Gün 

(Uygulama)

1. 

Gün 

2.Gün 3.Gün 4.Gün 5.Gün  

% 

Ι 20 9 3 - - - - 12/20

%60 

ΙΙ 20 5 3 - - - - 8/20 

%40 
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 3.2. Buzağılama Gebe Kalma Aralığı 

 

Çalışmaya alınan her iki gruptaki hayvanların son buzağılama tarihleri kayıtlarda 

bulunmaktaydı. Çalışmadaki hayvanların gebe kaldığı tarihler saptandı ve  I. 

Gruptaki hayvanların buzağılama gebe kalma aralığı (ortalama gün) Çizelge 3.2.’de 

II. Gruptaki hayvanların buzağılama gebe kalma aralığı (ortalama gün) Çizelge 

3.3.’de sunuldu. 

 Uygulamaya alınan ineklerde doğum uygulama aralığının Grup I’de 86.05± 36.33 

gün, Grup II’de ise 90.60±29.42 gün olarak belirlenmiştir. Her iki grup arasında 

istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır (p>0.05). 
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Çizelge 3.2. Buzağılama Gebe Kalma Aralığı (Grup I). 
 
n (20) Doğurma Tarihi Gebe Kalma 

Zamanı 

Aralık (gün) 

1 16.02.2005 05.07.2005 139 
2 05.02.2005 05.07.2005 150 
3 21.03.2005 17.10.2005 210 
4 24.04.2005 05.07.2005 72 
5 23.04.2005 28.08.2005 127 
6 04.05.2005 05.07.2005 62 
7 01.05.2005 05.07.2005 65 
8 23.03.2005 05.07.2005 104 
9 23.04.2005 13.10.2005 173 
10 24.04.2005 12.10.2005 171 
11 15.02.2005 05.07.2005 140 
12 08.04.2005 24.10.2005 199 
13 20.05.2005 05.07.2005 46 
14 25.04.2005 29.07.2005 95 
15 11.04.2005 05.07.2005 85 
16 13.04.2005 25.08.2005 134 
17 18.04.2005 15.08.2005 119 
18 05.02.2005 23.09.2005 230 
19 24.01.2005 05.07.2005 162 
20 03.04.2005 26.07.2005 114 

Ortalama: 129,85 
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Çizelge 3.3. Buzağılama Gebe Kalma Aralığı (Grup II). 
 

n (20) Doğurma Tarihi Gebe Kalma 

Zamanı 

Aralık 

1 25.04.2005 19.12.2005 238 
2 03.04.2005 07.09.2005 157 
3 25.04.2005 06.07.2005 72 
4 19.04.2005 06.09.2005 140 
5 18.03.2005 06.10.2005 202 
6 12.02.2005 06.07.2005 144 
7 22.03.2005 06.07.2005 106 
8 01.04.2005 06.07.2005 96 
9 24.02.2005 06.07.2005 132 
10 27.03.2005 06.12.2005 254 
11 01.04.2005 29.12.2005 272 
12 01.04.2005 03.10.2005 185 
13 18.05.2005 06.07.2005 49 
14 22.04.2005 03.10.2005 164 
15 04.04.2005 01.08.2005 119 
16 20.05.2005 16.09.2005 119 
17 11.04.2005 20.12.2005 253 
18 23.03.2005 06.10.2005 197 
19 02.02.2005 06.07.2005 154 
20 10.02.2005 06.07.2005 146 

Ortalama: 159,95 

 

 Buzağılama gebe kalma aralığı iki grup arasında karşılaştırıldığında aralarında 

istatiksel olarak fark bulunmadı (Çizelge 3.4.).  
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Çizelge 3.4. Doğum Gebe Kalma Aralığının İstatiksel Karşılaştırılması 

 Grup Χ SD 

Doğum Gebe Kalma 

Aralığı 

Ι 129,8500 51,24377 

ΙΙ 159,9500 61,56167 

p> 0.05 

 

3.3. İlk Tohumlama Gebe Kalma Oranı 

 

Yapılan çalışmada I. Gruptaki hayvanlar ikinci GnRH enjeksiyonundan 16 saat sonra   

II. gruptaki hayvanlar ise ikinci GnRH enjeksiyonu ile eş zamanlı tohumlama 

yapıldı. Tohumlamalardan sonra östrus gösteren hayvanlar östrusu takiben ikinci ve 

üçüncü tohumlamaları yapıldı. İlk tohumlamadan sonra 60. güne kadar östrus 

göstermeyen hayvanlar da rektal muayene yolu ile gebeliklere bakıldı. Grup I ve 

grup II’deki elde edilen sonuçlar Çizelge 3.5.’de sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar 

arasındaki farkın istatiksel olarak önemli olmadığı saptandı. 

 

 

3.4. İkinci Tohumlama Gebe Kalma Oranı 

 

Yapılan çalışmada her iki gruptaki hayvanlarda birinci tohumlamadan sonra östrus 

yönünden takip edildiler. Östrus belirtileri gösteren hayvanlar ikinci kez tohumlandı. 

II. Tohumlamayı takiben tekrar östrus gösteren hayvanlar üçüncü kez tohumlandı. 

Östrus göstermeyen hayvanlar ise 60. günde rektal muayene yolu ile gebeliklere 

bakıldı. Elde edilen sonuçlar Çizelge 3.5.’de sunuldu. 
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3.5. Üçüncü Tohumlama Gebe Kalma Oranı 

 

Yapılan çalışmada ikinci tohumlamadan sonra östrus yönünden takip edilen 

hayvanlarda östrus tespit edilenler üçüncü kez tohumlandı ve 60 gün sonra rektal 

muayene yoluyla gebeliklerine bakıldı. Tespit edilen sonuçlar Çizelge 3.5.’de 

sunuldu. 

 

 

Çizelge 3.5.  I., II. ve III. Tohumlamalarda Gebelik Oranları. 

 

N 
Gebelik 

pozitif 

Gebelik 

negatif 
Oran 

Tüm 

hayvanlara 

oranı 

(n=20) 

Grup Tohumlama 

20 9 11 %45 %45 I 1. Tohumlama 

20 8 12 %40 %40 II 1. Tohumlama 

11 8 3 % 72 %40 I 2. Tohumlama 

12 10 2 % 83 %50 II 2. Tohumlama 

3 3 - %100 %15 I 3. Tohumlama 

2 2 - %100 %10 II 3. Tohumlama 

p> 0.05 

 

3.6. Gebelik İçin Gereken Tohumlama Sayısı 

Yapılan çalışmada ilk tohumlamalardan sonra tüm hayvanlar östrus yönünden takip 

edildi. Östrus belirtileri gösteren hayvanlarda sabah tespit edilenler öğleden sonra, 

akşam tespit edilenler ise sabah tohumlandılar. Bazı hayvanlar ikinci tohumlama da 

gebe kalırken belli orandaki hayvaların üçüncü tohumlamadan sonra gebelikleri 

oluşmuştur. İki grupta da gebeliklerin tümünün şekillenmesi için toplam 34 

tohumlama yapıldı (Çizelge 3.7. ve Çizelge 3.8).  
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Çizelge 3.6. Gebelik için Gereken Tohumlama Sayısı (Grup Ι ve Grup ΙΙ). 
 

Grup N Yapılan 

tohumlama 

sayısı 

Gebeliklerin 

sayısı 

Oran 

Ι  

20 

 

34 

 

20 

 

1.7 

ΙΙ  

20 

 

34 

 

20 

 

1.7 
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4. TARTIŞMA 
 
 

Bu çalışmada ineklerde iki farklı senkronizasyon yönteminin dölverim özellikleri 

üzerine etkisinin belirlemesi amaçlanmıştır.  

 

Çalışmada her iki senkronizasyon yöntemi sonucunda elde edilen ilk 

tohumlama gebe kalma oranları arasında istatiksel olarak bir fark olmamakla birlikte  

ovsynch yöntemiyle elde edilen %45 oran , Klindwroth ve ark.’nın (2001) belirttiği 

%48.9’luk oran, Fricke ve ark.’nın (1998)’nın %41’lik, Aral ve Çolak’ın (2002) 

bildirdiği %42.9’luk orana yakın olmakla birlikte, Le Blanch ve ark.’nın (1998) %22, 

De Jarnette ve ark.’nın (2001) %30, Stevenson ve ark.’nın (1996) %35 oranlarından 

yüksek bulunmuştur. 

 

Co-synch yöntemiyle elde edilen ilk tohumlama gebe kalma  oranı (%40), 

Lamb ve ark. (2001) belirttiği %53, Geary ve ark.’nın (2001) belirttiği %54’lük 

orandan düşük, Wiltbank ve ark.’nın (2002) belirttiği %39’luk orana yakın, 

Montiel’in belirttiği (2005) %28’lik orandan yüksek bulunmuştur. 

  

Çalışmada ikinci tohumlama gebe kalma aralığı Grup Ι’de %40, Grup ΙΙ’de 

%50 olarak değerler saptanmıştır. Benzer çalışmalarda elde edilen Ata (2002) %41.1, 

Akçaba (2003) %42.11 değerlerine yakın Kaymaz’ın (1995) farklı guplarda bulduğu 

%20, %30, %20 değerlerden ise yüksek bulunmuştur. 

 

Çalışmada 3. Tohumlamada gebe kalma oranları Ι. Grupta %15, 2. Grupta ise 

%10 bulundu. Bu sonuçlar benzer çalışmalarda Ata (2002) %16.6, Kaymaz’ın (1995) 

farklı gruplardaki %20, %10, %10, %20 oranlarla benzer bulundu. 

 

Sonuçlar arasındaki farklılık, bazı araştırmacıların (Burke ve ark. 1996; 

Momcilovic ve ark., 1998; Klindworth ve ark., 2001, Pursley ve ark. 1997, Burke ve 

ark., 1996 Momcilovic ve ark., 1998) bildirdiği gibi, ineklerin vücut 
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kondisyonlarındaki farklılıktan, donmuş spermanın çözündürme ve suni tohumlama 

uygulamalarındaki farklılığın, gelişen follikülün büyüklüğü folliküler dalga sayısı ve 

uzunluğundaki farklılıktan, progesteron konsantrasyonu, bakım besleme, östrus takip 

edilmesindeki farklılık ve idari faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmış olabilir. 

 

Elde edilen bulgulardaki farklılıkların bir diğer önemli sebebi ise çalışmanın 

yapıldığı bölgedeki iklim ve coğrafi konum olabilir. Senkronizasyon ve izleyen 

tohumlamaların yapıldığı dönemin yaz aylarında olması ısı stresinin düşünülmesine 

neden olmaktadır. Dünyada yapılan çalışmalarda görülmüştürki ısı stresi 

laktasyondaki süt sığırlarında düşük fertiliteye neden olan dünyadaki sığır 

populasyonunun %60’ını etkileyen ve büyük ekonomik kayıplara sebep olan yaygın 

bir problemdir. Gebelik oranı yaz aylarında diğer aylara nazaran %10-20 daha düşük 

gözlenmektedir. Ayrıca yaz aylarında anöstrus sorunlarının daha fazla, sakin 

östrusların da arttığı bildirilmektedir. Hipertermi reprodüktif sistemin birçok organ 

ve dokusunda direk değişikliklere ve hasara yol açtığı gibi indirek olarak gıda alınımı 

ve kan akımını azaltarak ve respiratorik alkalozise sebebiyet vererek de hasara yol 

açmaktadır (Wolfenson ve ark., 200, Rensis ve Scaramuzzi, 2003). Pennington ve 

Devender (2006) ısı stresinin 80-90 °F (26.92-32.2 °C) arasında ve %50-90 nem 

oranında olduğunu bildirmektedir. Çalışmamızda uygulamaların yapıldığı dönem 

aralığında ortalama ısı 39 ve ortalama nem de %80 olarak tespit edildiği için  elde 

ettiğimiz değerlerin düşüklüğünün nedenini ısı stresine bağlayabiliriz. 

 

Araştırıcılar (Alaçam, 1994, Arthur ve ark., 1989, Morrow, 1980) postpartum 

dönemde patolojik olgu göstermeyen ineklerde buzağılama-tekrar gebe kalma 

aralığının 60-100 gün arasında olması gerektiğini bildirmektedir. 

 

Çalışmada saptanan buzağılama-gebe kalma aralığı Ι. Grupta ortalama olarak 

129 gün ikinci grupta ise 159 gün bulundu. İstatiksel olarak karşılaştırıldığında iki 

grup arasında fark bulunamadı. Çalışmada bulunan değerler benzer çalışmalardaki 

Ata’nın (2002) 127 gün yakın, Akçaba’nın (2003) saptadığı 54.2 günlük ve  

Kaymaz’ın (1995) 64.13 günlük orandan  ise yüksek bulunmuştur. 
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 Bulunan değerler normal sınırların üstünde bulunmasının nedeni olarak 

programa aldığımız ineklerin postpartum ileri dönemlerde olması olarak 

gösterilebilir. Başka bir sebep olarak çiftlikteki östrus takibinin gerekli seviyede 

yapılamamasına ve yukarıda açıklandığı şekilde ısı stresine bağlı anöstrus sorunu 

olarak düşünülebilir. 

 

Çalışmada 2 gruptaki tüm hayvanlarda tohumlamalar sonunda gebe kaldılar. 

Gebelikler için iki grupta da toplam 34 tohumlama yapıldı. Gebelik başına düşen 

tohumlama sayısı 1.7 olarak bulundu. Bu oran benzer çalışmalarda Akçaba’nın 

(2003) 1.5±0.57’lik orandan yüksek, Ata’nın (2002), 2.5’lik oranından düşük, 

Kaymaz (1995) farklı gruplardaki 1.75, 1.87 oranlarına yakın, 2.0, 2.25 oranlarından 

ise düşük bulunmuştur. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

  
Günümüzde işletmelerin en büyük sorunlarından biri de doğru zamanda 

tohumlamaların yapılamamasıdır. Bunun getirdiği sonuç olarak doğum-gebe kalma 

aralığı ve gebelik için gereken tohumlama sayısında normal değerlerin üzerine 

çıkılmaktadır. Karlı bir işletmede doğum-gebe kalma aralığı 90 günü geçmemelidir. 

 

Bu reproduktif parametrelerin yakalanabilmesi için ilk olarak bu hayvanların 

sağlıklı bir şekilde beslenmeleri ve barındırılmaları gerekmektedir. Şartlar 

sağlandıktan sonra hayvanlar gözlem altında tutulup doğru zamanlarda 

tohumlanmalıdır. İyi bir östrus takibi için yoğun bir zaman gerekmektedir. Yapılan 

östrus takibinin de doğruluğu tartışılmaktadır. 

 

Yapılan bu tez çalışmasında östrus siklusunun evrelerine bakılmaksızın 

ovsynch ve co-synch protokollerine tabi tutulan hayvanların gebelik oranlarına ve 

diğer reprodüktif parametrelere bakıldı. Yapılan bu  tez çalışması yanlış östrus 

takibinin getirdiği düşük gebelik oranlarının ortadan kaldırılmasına çalışıldı. 

Uygulanan protokoller sonucunda ısı stresinin etkisiyle bulunan değerlerde düşüklük 

yaşandığı tespit edildi. 

 

Sonuç olarak, materyal metodu tanımlanan bu tez çalışmasında elde edilen bazı 

düşünceler aşağıda sunulmuştur. 

 

1. Ovsynch protokolünde elde edilen değerlerle Co-synch protokolünden elde 

edilen değerlerin birbirine benzer olduğu,   
2. İkinci GnRH sonrası gözlenen östrus yoğunluklarının Ovsynch grubunda 

%60, Co-synch grubunda ise %40 olduğu,  
3. Doğum gebe kalma aralıklarının Ovsynch grubunda 129.8 gün, Co-synch 

grubunda ise 159.9 gün bulunduğu, 
4. İlk tohumlama gebe kalma oranının ovsynchte %45, Co-synchte ise %40 

olduğu tespit edildi, 
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5. Uygulanan iki protokolde de gebelik oranları birbirine yakın bulunduğu için 

ikisinin de kullanılmasında sakınca olmadığı tespit edildi. 
6. Isı stresinin uygulanan bu iki yöntem üzerinde de olumsuz yönde etkili 

olabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

 
İneklerde Ovsynch ve Co-synch Yöntemleri ile Ovulasyonun Senkronizasyonu 
 
Bu çalışmada, yeterli östrus takibi yapılamayan sütçü inek sürülerinde, uzayan 
doğum-tekrar gebe kalma aralığının, ovulasyonu senkronize edilen ineklerde 
minimize edilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Bu çalışmada yaşları 2-6 arasında olan en az postpartum 45. günde bulunan 
toplam 40 baş inek kullanıldı. Çalışmaya alınan 40 baş hayvan 2 gruba ayrıldı; I. 
Gruba (n=20) ovsynch protokolü, II. Gruba (n=20) ise co-synch protokolü uygulandı. 
I. gruba ilk uygulama olarak bir GnRH analoğu olan Buserelin acetate (Receptal®, 
0,004 mg Buserelin/ml, İntervet) 2.5 ml. kas içi yolla uygulandı. Bu uygulamanın 
yapıldığı gün 1. gün olarak kabul edildiğinde bunu takip eden 8. günde PGF2α 
analoğu olan dinoprost tromethamine (Lutalyse®, 5 mg Dinoprost/ml, Pharmacia) 5 
ml. kas içi yolla uygulandı. Bunu takiben 10. günde ise tekrar 2.5 ml. Receptal 
uygulandı. Receptal’den 18 saat sonra tüm hayvanlara suni tohumlama yapıldı. II. 
Gruba ise I. Gruba yapılan hormon uygulamalarının tamamı aynı şekilde yapıldı 
ancak tek fark olarak suni tohumlamalar 2. Receptal uygulaması ile aynı anda 
yapıldı.  

 
Grup Ι’de ikinci GnRH enjeksiyonundan sonra gözlenen östrus yoğunluğu 

%60, buzağılama gebe kalma aralığı 129.8 gün. Birinci, ikinci, üçüncü 
tohumlamalarda gebe kalma oranı; sırasıyla %45, %40, %15 olarak belirlendi. 
Tohumlama indeksi 1.7 olarak saptandı. Grup ΙΙ’de ikinci GnRH enjeksiyonundan 
sonra gözlenen östrus yoğunluğu %40, buzağılama gebe kalma aralığı 159.9 gün 
olarak gözlendi. Birinci, ikinci, üçüncü tohumlamalarda gebe kalma oranı sırasıyla 
%40, %50, %10 olarak saptandı. Tohumlama indeksi 1.7 olarak bulundu. İstatiksel 
olarak gruplar arasında yapılan değerlendirmelerde her parametre için bir fark 
olmadığı (p>0.05) tespit edildi. 

 
Bunun sonucu olarak ovsynch ve co-synch protokollerinin ovulasyon 

senkronizasyonunda başarıyla kullanılabileceği önerilmektedir. 
 

Anahtar Sözcükler: Co-synch, inek, ovsynch,  östrus, suni tohumlama  
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SUMMARY 

 
Synchronization of the Ovulation in Cows Using Ovsynch and Co-synch 
protocol 
 
The aim of this study was to minimize the number of days open in dairy herds with 
low estrous detection rates by synchronization of ovulation. 
 

Forty non-pregnant cows at >45 days postpartum were used. The ages of the 
animal ranged between 2 and 6. The animals were randomly assigned into two 
groups. Group 1 (n=20) received ovsynch while Group 2 (n=20) received co-synch 
protocol. Ovsynch protocol included administration of GnRH (2.5 ml. im., 
Receptal®, 0.004 mg Buserelin/ml, İntervet) on day1, administration of PGF2α 
analogse dinoprost tromethamine (5ml im, Lutalyse®, 5mg Dinoprost/ml, 
Pharmacia) on day 8 and second GnRH administration on day 10. Animals in Group 
Ι were artificially inseminated 18h following 2nd GnRH administration. The only 
diffrence in co-synch protocol (Group Ι) was the timing of artifial insemination 
which was artificial insemination at the same time of  2nd GnRH injection. 

Estrous detection rate was % 60 and the avarage number of days open was 
129.8 in Group Ι. %45,%40 and  %15 of all pregnancies in Group Ι was obtained by 
1st, 2nd and 3rd inseminations, respectively. The number of insemination per 
pregnancy was 1.7. in Group ΙΙ, estrous detection rate was %40 and the avarage 
number of days open was 159.9. %40, %50 and %10 of pregnancies in Group ΙΙ were 
obtained after 1st, 2nd and 3rd insemination, respectivelly. The number of 
inseminations per pregnancy in Group ΙΙ was 1.7. the was no statistically important 
difference in any of the parameters between two groups (p>0.05). 

In conclusion, both ovsynch and co-synch protocols can be used effectively in 
synchronization of ovulation in dairy cows. 

 
Key Words: Administrial insemination, estrous, co-synch, cow, ovsynch. 
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