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KOYUNDA LUMBAL (SEGMENTAL) EPİDURAL VE LOKAL İNFİLTRASYON
ANESTEZtLERİNİN LAPARO-HYSTERETOMIE AMACIYLA UYGULANMASI

ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Erol Alaçam * t.Hakkı İzgür* *

Studies on segmental lunıbar epidural and loeal infütration analgesia for laparo-

hysteretomy in the ewe.

SUDlmary: The purpose of this study was to determine the clinical
efficacy of bilateral lumbal and local infiltration analgesia for laparo-l!Jste-
reto111;Yin ewe. Experiments were made on total 30 ewes in ord.er to evaluate
these two anesthesia on the duration and degree of analgesia ,heart beats, respi-
ratory rates, rectal temparature of the animals. Fiftheen epidural (between
Lz-L ı epidural space) and 15 local infiltration injections were made with
5 and i° ml 2 % Novocain solution respectively. All techniques resulted effective
analygesia for surgical intervention. Segmental anaesthesia promised more
practical advantages as longer time of analgesia (max. go min) by less anasthe-
sic solution then local infiltration injection.

Özet: Bu çalışmada koyunlarda laparo-hysteretomıe amacıyla lumbal
epidural ve lokal infiltrasyon anestezileri karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır.
Denemeler 30 adet koyun üzerinde yapılmış ve her iki anestezinin analJeôk
etkileri ve süresi, kalp atımları, solunum sayısı, rektal ısı üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Bu amaçla %2 Novocain solusyonu i 5 koyunda 5 ml epidural
(Lı-Lı omurları arasından), 15 koyunda ise IO mllokal olarak enjekte edil-
miştir. Bulgulara gö're her iki anestezi de amaçlanan operaS)'onlar için yeterli
analJeziyi sağlamıştır. Segmental anestezi analJezi süresinin daha uzun olması,
kolay uygulanabilmesi ve daha az an estezik solusyona gereksinim duyulması
bakımından lokal infiltrasyon anestezisine kıyasla daha avantajlı bulunmuş-
tur.
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Giriş

Segmental lumbal anestezi, fossaparalumbalisleri innerve eden
sinirlerin (TırL3), lumbal vertebraların anterior bölümünden epi-
dural veya subarahnoidal olarak lokal anestezi k solüsyonu enjekte
edilerek, duyarsız hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu bölgede
uygulanan anestezi ile az miktarda lokal anestezik kullanılarak,tek
bir.enjeksiyonla ve otonom kontrol bütünüyle kaybolmadan bilateral
ya da unilateral analjezi sağlanabilmektedir (I ,2, IO, ı 1,12).

Lumbal anestezi epidural (ektradural). olarak; duramaterin
dışına, herhangi iki lumbal aralıktan uygulanabilirse de, laparatomi
amacıyla çoğunlukla thoraco-Iumbal veya birinci intervertebral ara-
lıktan yapılmaktadır. Subarahnoid (gerçek spinal) enjeksiyon ise daha
ı-osteriorda lumbo-sacral aralıktan, anestezi k solusyonun c~rebra-
spinal sıvı içine verilmesi şeklinde uygulanmaktadır(4,5,9,14).

Lumb ve Jones (8), bu yöntemin inek, keçi ve köpeklerde etkili
olarakkul!<\nılabileceğini, ancak adal'da pratik olmadığını ileri sür-
mektedirler.

Skarda ve ark.(11,12,13), inekler üzerinde yaptıkları bir dizi
çalışmada segmental lumbal epidural veya subarahnoidal anestctiye
bağlı olarak kalp atımı, solunum sayısında, rektalısıda, arteriyel kan
pH'ında ve gaz basıncında (PaOı,PaCoı) hafif değişmeler görüldü-
ğünü bildirmekte, ancak sağlıklı ineklerin bunu kolaylıkla tolere
edebildiğini eklemektedirler.

Bradley (3), ise sempatik blokajm, periferik vasodilatasyona se-
bep olması nedeniyle, spinal kanalda uygulanan anestezinin kardio-
vaskuler sistem hastalıklarında kontraendike olduğuna dikkati çek-
mektedir.

Kumar (6), l:umbal anestezi amacıyla koyunlarda 4.55 kg/canlı
ağırlığa i mL.% 2'lik Lignocaine hesap edilmesini ve enjekte edilecek
miktarın 8 mL. aşmamasını önermektedir.

Limzel! (7), keçilerde lumbal aralığa (Lı-Lı) 5 mL. (% i ,5)
Lidocaine solusyonu vererek başarılı bir analjezi sağlandığını bildir-
mektedir.

Bu çalışmada koyunlarda, operasyon sezaryen amacıyla seg-
mental lumbal epidural anastezi ile lokal infiltrasyon anestezileri' kul-
lanılarak, analjezik özellikleri, solunum, dolaşım sistemleri Ve rektal
ısı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılm<.ı.sı amaçlanmıştır.
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~ateryaı ve ~etot

Çalışmada çeşitli güç doğum nedenleri ile A.Ü. Veteriner Fa-
kültesi Doğum B. ve jinekoloji Birimi Kliniğine 1979-1982 yıllarında
getirilen ve operasyon sezaryen ile kurtarılması gereken 30 <'.det koyun
kullanıldı. Akkaraman ve Merinos ırkından olan bu hayvanlar iki
gruba ayrılarak i 5 tanesine lokal infiltrasyon anestezisi, geriye kalan
i 5 tanesine de bilateral segmental lumbal epidural anestezi uygulandı.
Bütün koyunlara operasyonlar sol açlık çukurluğundan yapıldı.

Lumbal E pidural Anestezinin Enjeksiyon Şekli: Deneme amacıyla
kullanılan koyunların canlı ağırlıklarının 20-25 kg. arasında değiştiği
gözönünde tutularak ortalama 5 mL. % 2'lik Novacain solusyonu
verildi. Enjeksiyonlar için 0.90 X 400 mm. ölçüsünde iğneler kulla-
nıldı. Anestezi için koyunlar ayakta tutulup, son kaburganın dorsalin~
de 13 üncü thoracaJ omur bulundu ve parmaklar vertebralar üzerin-
de caudale doğru kaydırılarak i ve 2 inci lumbal vertebralar arasın-
daki boşluk belirlendi. Buradaki tüyler bir makasla uzaklaştırıldı ve
deri % 7o'lik etil alkolle' batırılmış pamuk ilc silinip dezenfekte
edildi. Daha sonra iğnenin uçu sol cranio-lateral doğrultuda yönlen-
dirilip canalis vertebralise girildi ve lokal anestezik solusyon epidural
olarak buraya enjekteedildi. (Şekil: i)

Şekil i: Lumbal Epidural Anestezinin Enjeksiyon Yeri ve İğnenin Batırılış Şekli
(Hall, L.W).

Lokal lnjillraJ.yon Anestezisi ise açlık çukurluğu üzerindeki ensiz-
yon çizgisi boyunca % 2'lik Lo ml Novacain solusyonunun deri altı
ve kas katlarına dağıtılması şeklinde uygulandı. Anestezik solusyo-
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nun, enjeksiyon sırasında seçim yerinde düzenli bir' şekilde dağılma-
sına özen gösterildi.

Her iki anesteziden LO dakika sonra sol açlık çukurluğunun du-
yarlılığı toplu iğne batırılmak suretiyle saptanarak, uygunsa operas-
yona başlandı. Operasyon sırasında deri, kas katları ve özellikleperi-
tonun duyarlılığı kontrol edildi ve operasyon süresince izlendi.

Anestezinin hemen öncesinden başhmarak, 0,15,30,45,60 daki-
kalarda kalp atımları, solunum sayısı, rektal ısı stetcskop ve termo-
m~trc yardımı ile alınarak kayıt ed.ildi. Sonuçlar istatistik metotlarla
değerlendirildi ve tablo ve grafik biçiminde sunuldu. Hazırlanan tab-
loda her grup veri için ortalama değerler ve bu değerlerdende 15
hayvan için ortalamanın standart hatası hesapiandı. Bu değerlerin
ortabmadan (=ı=) olarak dağılımları gösterildi. Ayrıca gruplar ara-
sındaki eş verilerde (t) testi uygulandı ve gruplar arasındaki farklı-
lıklar saptandı.

Bulgular

Gerek lumbal epidural, gerekse infiltrasyon anestezisi uygulanan
koyunların hepsinde operasyon için yeterli analjesinin oluştuğu
gözlendi. Lumbal anestezi uygulanan bütün hayvanlarda hiç bir
güçlük çekilmeden birinci inter lumbal aralıktan enjeksiyon yapmak
mümkün oldu. Lumbal anestezinin uygulanmasından kısa bir süre
sonra hayvanların arka bacaklarında bir güçsüzlük izlendi isede hiç
bir hayvanda kendiliğinden yatma eğilimi görülmedi. Enjeksiyonu
izleyen s.dakikadan sonra yapılan kontrollerde derinin tepkisinin
5-15 inci dakikalarda kaybolduğu veanaljesinin başladığı ve ope-
rasyonun devamınca 45-90 İncı dakikaya kadar tam bir aneIjezinin
bulunduğu fakat go ıncı dakikadan sonra tekraracı hissinin ve deri
duyarlılığının oluştuğu gözlendi. Lokal infiltrasyon anestezisinde de
aynı bulguların saptanmasına karşın acı ve duyarlılığın 60 ıncı daki-
kadan sonra tekrar. bclirdiği izlendi.

Operasyon başladıktan sonra lumbal anestezi yapılan hayvan-
larda deri ve kas katlarında tam bir duyarsızlık ızlendi. Peritön 13
hayvanda tamamen duyarsız iken iki olguda ensizyonsırasında
tepki görüldü. Lokal infiltrasyon anestezisinde ise periton 4 olguda
tamamen duyarlı bulundu, geri kalanlarda peritonda, deri ve kas
tabakalarında hafif tepkiler izlendi.

/
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Her iki anestezi yönteminin rektal ısı, kalp vurumları ve solunum
sayılarına etkileri tablo i de gösterilmiştir. Her iki gruptaki kalp atım-
larınm operasyon öncesindeki değerlerinde P < 0.05 oranında (t =
2.64-34) önemli farklılık bulundu. 15 inci dakikada alınan ay-
ılı verilerde farklılık önemli (P < 0.005) görüldü. Ayrıca iki
grup arasında30'uncu dakikada alınan solunum sayısıda önemli
(P < 0.05 - t = 2.0642) oranda farklıydı. Gruplar arasındaki diğer
farklılıklar istatistik olarak önemsiz bulundu. Grafik i de iki grubun
solunum sayısı, kalp atımları ve rektalısı üzerine etkileri çizgi halinde
gösterildi.

Tartışma ve Sonuç

Çalışma sonunda gerek bilateral lumbal (sagmental) epidural
anestezi, gerekse erısizyon çizgisi boyunca yapılan lokal infiltrasyon
anestezisi ile sol açlık çukurluğundan yapılan laparatomi için yeterli
anestezi sağlanabilmiştir.

Skarda ve Muir (I I), inekler üzerinde lumbal anestezi uygulaya-
rak yaptıkları çalışmada kas kadarının yanında deri ve peritonda da
tam birduyarsızlık sağlanabildiğini bildirmekte ve lokal anestezinin
önemli sakıncalarından olan deri altı ve kaslar arasına anestezik so-
lusyomin verilmesi ,sonu şekillenen doku tahribatı ve iyileşmenin
gecikmesi gibisorunların bu anestezi ile ortadan kalktığını eklemektc-
dirler. Bu çalışmada da buna paralel olarak lumbal epidural enjek-
siyon yapılan hayvanlarda deri ve kas tabakalarında tam biranaljesi
sağlanmış ve periton ancak iki olguda duyarlı bulunmuştur. Lokal
infiltrasyon anestezisinde 4- olguda peritonda tam duyarlılık, diğer
olgularda ise deri kas ve peritonda değişik derecelerde tepkiler sap-
tc,ınmiştır.

Yine Skarda ve Muir (I 1,12), iki ayrı çalışmalarında lumbal
~pidiıral anestezi yapılan ineklerde analjezinin enjeksiyondan 5-15
-dakika sonra şekillendiğini ve 80- i 35 dakikalık bir anestezi süresi
verdiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada da lumbal epidural anestezi
_yapılan koyunlarda yukarıdaki çalışmalara benzer bulgular gözlen-
miş veanaljezi enjeksiyonuizleyen 5-15 dakikalarda başlamış ve 45-
go dakika devam etmiştir. Lokal infiltrasyon anestezisinde de analje-
zinin enjeksiyonu izleyen 5-15 inci dakikalarda başlamasına karşın
analjezi süresi lumbal epidural anesteziye oranla daha düşük bulun-
muştur (maximum 60 dakika).



Tablo i: Lumbal (segmental) epidural ve lokal infiltrasyon anestezilerinin kalp atımları,
solunum sayısı ve rektal ısı üzerine etkileri.

Ölçüm zamam LUMBAL EPİDURAL ANESTEZİ LOKAL İNFtLTRASYON ANESTEZİsİ

(Dak.) Kalp atımları Solunum sayısı Rektal ısı Kalp atımları Solunum sayısı Eektal ısı

o 80.93=f 5.03. 64.00=f 6.22 39.98=f o. 14 104.8o=f 7.5°. 50.66=ı=4.99 39.54=f 0.24

15 85.86=f 4.97. 69.86=ı=7 .79 39.98=ı=0.12 1°5. 33=ı=6.63. 57 .93=ı=8.85 39.58=f 0.26

30 91. 20=ı=4. 71 73 .60=ı=8.20. 39.77=fo.13 ı06.oo=f 8.70 50.46=ı=7.65. 39 .34=ı=o. 24

45 9I.53=ı= 4.51 66. 73=ı=6.85 39. 72=ı=o. 16 103.06=ı=10.°9 50.73=ı=10.85 39.44=f 0.23

60 87 .86=ı=4.7° 66.66=ı=6.38 39.69=f o. 14 101.20=ı=7.22 48. 20=ı=8. 2 i 39. 38:f 0.23

• Guruplar arasında eş verilerde P < 0.05 oranında farklı bulunmuştur,

,

........,
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Grafik i: Lumbal Epidural (-) ve Lokal İnfiltrasyon (- - -) anestezilerinin Solunum
sayısı, kalp alımları ve rektal ısı üzerine etkileri.
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Skarda ve Muir(ı 1,12,13), lumbal epidural anestezi yaptıkları
ineklerde arteriel kan basıncında önemli bir düşme (P < 0.05) ve
kalp atımlarında önemli bir artma, ortalama solunum sayılarında isc
enjeksiyondan 30 dakika sonra yi,ikselme olduğunu bildirmişlerdir.
çalışmamızda her iki yöntemde de kalp vurumlarında enjeksiyonu
izleyen i 5 ve 30 dakikal£l.rda bir artış, iki yöntem arasında enjeksi-
yondan önce ve i 5 dakika sonra P < 0.05 oranında farklılık gözlen-
miştir. Solunum sayılarında ise her iki yöntemde enjeksiyondan 15
dakika sonra yüksc1me-gözlenmiş, 30 dakikada bu oran lumbil epi-
dural anestezi de yüksc1mesine devam ederken, lokal infiltrasyon
anestezisinde enjeksiyondan önceki düzeyine azalmıştır. Bu dönemde
gruplar arasında P < 0.05 oranında farklılık bulunmuş ve 4S ve 60
dakikalarda solunum sayıları operasyon öncesi sayılarına düşmüş-
lerdir.

Skarda ve Muir (ı ı), ortalama rektal ısıda enjeksiyondan 30-75
dakika sonra önemli (P < 0.05) (l.zalmalar olduğunu ileri sürmekte-
dirler. Bizim çalışmamızda her iki yöntem de de ortalama rektal
.ısıda operasyondan 30 dakika sonra düşüş gözlenmişsede bu düşüş
önemli olmadığı gibi analjesinin başlangıcı ve sonu arasında normal
.fizyolojik değerler arasında kalmıştır.

çalışmamızda lumbal epidural anestezi için 5 mi. % 2'lik Nova-
caın'in yeterli olduğu saptanmıştır. Bu da epidural anestezi uygulay(l.n
araştırıcıların (6,7) önerilcrine uygundur. Buna karşılık lokal infilt-
rasyon anestezisinde yeterli bir anestezi için aynı solusyond(l.n (%
2'lik Novacain) ıo mL.den daha fazla anestezi k solusyona gereksinim
olduğu gözlenmiştir.

Arnold ve Kitcheıı (2), yaşlı hayvanlarda internal ligamentin
ossifikasyonuna bağlı olarak enjeksiyon güçlüğünden söz etmektedir-
ler. Çalışma sırasında hiç bir olguda bu yönlü bir güçlükle karşılaşıl-
mamıştır.

Sonuç olarak; bulgulara göre her iki yöntem arasında çok üstün
bir farklılık olmamasına karşın, lumbal epidural anestezi, kuııimılan
anestezik solusyonun miktarı tek bir enjeksiyonla güvenilir ve yeterli
bir anestezi süresi elde edilmesi, uygulama kolaylığı ve komplikasyon-
larının az olması bakımından lokal infiltrasyon anestezisir.den d£l.ha
avantajlı bulunmuştur.
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KARACABEY HARASINDA YETİşTtRtLEl'i DEGtŞİK IRKTAN KıSRAKLARıN
KıZGıNLIK VE KıZGıNLIK StKLUSU SÜRELERt

Nafiz Yurdaydın* Mü Sevinç**

Die Burunst und Burunstsdauer von vershiedener Rasse Stuten, die in Karacabey-
Gestüt gezüchtet werden.

Zusammenfassung: in dieser Arbeit wurden untersuchl, die-Bu-
runstdauer-, Burunst<yklusdauer von den .20 i vollblütigen-Araberstı.ton,
167 HaJlingmtuten und i 5 i halbblütigen Hallingerstulen, die ir. Jahrerı
1974-1980 in Karacabe.y Gestüt gezüchteı werden, festzusteUen.

Die durchschnittliche sieben Jahrige war bei den vollblütigen Arabern
2. i 9 Tage. Bei diesen Sluten haben wir als der am langsten Burunstdauer im
Jahr 1975 (3.74 Tage) und alsder am kur.t.esten Burunstdauer im Jahr 1980
(1.23 Tage) gejiinden.

Bei den vollblütigen HaJlinger war die durchschnittliche sieben Jahrige
Burunstdaıter 2.70 Tage. Bei diesen Stuten wurde als den am langsten Brıtnst-
dauer im jahr 1976 (4.66 Tage) und als der am kurzesten Burunstdauer im
Jahr 1978 (1.55 Tage) festgestellt.

Diese werte waren bei den halbblütigen Hallingerslu ten jeweils 2.83
Tage, im Jahr 1978 (3.04. Tage) und imjahr 1975 (2.31 Tage).

Bei den vollblütigen Arabem haben wir die durchschnittliche sieben jah-
rige Brıtnst<yklusdauer als 29.39 Tage gejiınden. Am langsten und kurzesten
Brunst<yklusdauen waren bei diesen Stuten im 1975 (4° Tage) und im 1977
(2 i Tage).

Die durschschnittliche sieben jahrige Brunst<yklusdauer war bei den
voUblütigen Hallinger 35.09 Tage. Bei diesen Stuten haben wir am langsten

'" Dr.med.vet. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dölerme ve Sun'j Tohumlama Bilim Dalı,
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und kıtrzesten Brıınst<yklusdaıtem im 1978 (42.83 Tage) und ım 1979
(27.37 Tage) festgestellt.

Die werte waren bei den halbblütigen Haflingerstutenjeweils 39.55 Tage'
imjahr 1979 (54.50 Tage) und im Jahr 1975 (23.50 Tage).

Özet: Bu çalışmada Karacabey Harası ]etiştirmesi 201 Safkan Arap,
167 Safkan Haflinger ve 151 Yarımkan Haflinger kısraklarının 1974-1980
yılları süresince kızgınlık ve kızgınlık siklusu sürelerinin saptanmasına çalışıl-
mıştır.

çalışmamız süresince, Safkan Arap kısraklarında yedi yıllık ortalama
kızgınlık süresini (2.19) gün, en uzun kızgınlık süresini 1975'te (3.74 gün)
ve en kısasını ise, 1980' de (ı. 23 gün) bulduk.

Sarkan Haflinger kısraklarında yedi yıllık ortalama kızgınlık süresini
(2.70) gün, en uzun kızgınlık süresini 1976'da (4.66 gün) ve en kısa alanını
da 1978'de (1.55 gün) olarak saptadık.

Yarımkan Haflinger kısraklarında ise, trynı süre içinde ortalama kızgın-
lık süresini (2.83) gün, en uzununu 1978'de (3'04 gün), ve en kısa kızgınlık
süresini de 1975'te (2.31 gün) bulduk.

1974-1980 süresince ortalama kızgınlık siklusu süresini Safkan Arap-
larda (29.39) gün, en uzun siklusu 1975'te (4° gün) ve en kısa olanı da
1977'de (21.000 gün) olmuştur.

Safkan Haflinger kısraklarında bu ortalama siklus süresi (35.09) gün
olarak saptandı. En u,ç;unve en kısa siklus süreleri sırasiyle, 1978 ve 1979'da
(42.83 gün) ve (27.37 gün) bulunmuştur.

Aynı yıllar süresince, Yarımkan Haflinger kısraklarında, ortalama kı,ç;-
gınlık siklusu süresi (39.55) gün oldu. Bu kısraklarda en uzun siklus süresi
1979'da (54.50 gün), en kısa siklus da 1975'te (23.50 gün) olarak saptan-
mıştır.

Giriş

İş, binek ve spor hayvanı yanında etinden, kimi yerlerde de
sütünden yararlanılan At, önemli bir ekonomik araç olarak, yüzyıl-
lardan buyana kullanılagelmiştir. Tarihsel veriler, geçmişte daha
çok savaşlarda kullanılan atın, temel özellikler bakımından ilk kez,
Türkler tarafından dünyaya tanıtıldığını göstermektedir (2).

i 950 yılında başlayarak genişleyen tarımda ve ordu birliklerince
at yerine motorlu araçların kullanılması Türkiye'de at iş gücüne
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gerçekten gereksinim bulunmasına rağmen bu hayvana olan talebi
hızla azaltmış ve sonuç olarak yurdumuzdaki at sayısı düşmüştür.
Kaldı ki küçük, hatta orta büyüklükteki ve özellikle engebeli ve me-
yilli topraklarda çok ekonomik ve elverişli bir iş hayvanı olan at,
bugün bile Türkiye'de kullanılması gereken bir iş gücü kaynağıdır.
Her ne kadar ülkemizin çeşitli bölgelerinde iş gücü, son zamanlarda
da dış satım için et kaynağı olarak hala at kullanılmakta ise de, akar-
yakıt fiyatlarının yüksekliği karşısında bu kaynaktan çok daha genİş-
öl\ülerde yararlanmamız gereği açıktır. Yurdumuzda 1961 yılında
23.076.000 hektar işlenebilir toprağa karşılık, 2.605.793 çift iş hayvanı
ve 42.505 traktör varken; 1981 de ise bu sayılar 24.891.000 hektar iş-
lenebilir toprağa karşılık, 1.899.3 i 3 çift hayvana d üşmüş ve traktör
sayısı 458.714 e yükselmiştir (15). Böylece, 1961-1981 yıllarında
tarıma 1.815.000 hektar toprak katılırken, traktör sayısında 1000
misline varan artışa karşın hayvan iş gücü olarak çift hayvanı sayı-
sında bu ölçüde azalmanın olmaması, Türkiye'de hayvan gücünden
yararlanmanın tüm olumsuzluklara rağmen sürdüğünü de göster-
mektedir.

Tekrar belirtmek gerekir ki, Türkiye dışsatım gelirlerinin tümü-
nü petrol almak için harcamakta ve bu harcama giderek artm~kta-
dır. Bu durum karşısında, özellikleküçük ve olabildiğince orta işlet-
melerde tarım, ulaşım, ve çekim işlerinde, at iş gücünden yaradan-
manın ne denli ekonomik ve gerekli olduğu açıkça ortaya çıkmakta-
dır. Son 20 yılda ttalya, Fransa v.b. ülkelere ait eti ihracatımızın
gelişmesi, kimi ülkelerin de damızlık at istemlerinin artması ve atın
spor hayvanı olarak da kullanılmasının giderek yaygınlaşması karşı-
sında, eski dönemli yerini yitirmeye yüz tutan ve son yıllarda sayısı
i milyon civarında olan at varlığımızı, nitel ve nicel yönlerden geliş-
tirme çalışmalarımız ı yoğunlaştırıp, genişletmek zorunluluğu doğ-
maktadır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyetinin ilk kuruluş yıllarınd<ı..
bu alanda başlatılarak yıllarca sürdürülen başarılı çalışmaların, son
yıllarda çok yavaşlatılan temposunu yeniden hızlandırmak, o yıl-
lardan elimizde kalan üstün verimli damızlıklarla, verimleri düşük
yerli atlarımızı, sağlıklı bir çalışma programı ile ıslah etmek kaçınıl-
maz bir gerek olarak ortaya çıkmıştır. Atçılık alanında başlatılacak
çalışmalarla Safkan Arap ve özellikle i 96 i ve daha sonraki yıllarda
Karacabey Harasına ithal edilen, verimleri yüksek, bulundukları
her türden çevre koşullarına rahatlıkla uyabilen, hastalıklara daya-
nıklı, yemden yararlanma yetenekleri ve dölverimleri yüksek olan
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H'lfIingerler .kullanılarak yerli atlanmızın ıslah edilmesiyle üstün iş
gücüne sahip ve ct tutma özelliği yüksek at tipleri elde edilebilir.

Gerek iş hayvanı, gerek et hayvanı olarak at yetiştiriciliğinin
verimli bir biçimde yapılabilmesi, başta bu hayvanlardan alınacak
dölverimine b:ı.ğlıdır. Bilindiği gibi, atların özellikle kısrakların döler-
mc fizyolojisi çok karmaşık vc mcvsime bağlı polyoestrik bir durum
gösterir. Aygır spermatozoitlerinin kısa ömürlü olması yanında, kıs-
raklarda kızgınlık süresinin oldukça uzun, kızgınlık ve kızgınlık sik-
luslarının geniş ölçüde değişiklik göstermesi, atIarda dölverimini olum-
suz yönde etkilemektedir. Bu nedenlerle vc ülkemizde bu konuda
şimdiyedek hiç bir bilimsel araştırmanın yapılmamış olmasını gözö-
nünde tutarak, ilk kez Karacabey Harasındaki değişik ırktan kısrak-
larda kızgınlık ve kızgınlık siklusu sürelerini saptamaya çalıştık.

Kızgınlık Süresi: Kısraklarda kızgınlık süresiiıi, çeşitli kaynakla-
ra dayanarak Batu (2), 4-S-gün; Sevinç (14), 1-37 gün (ortalama
3-S gün); Öncül ve Özkoca (ıo), 3-8 gün; Hafez (6), ortalama 4-8
gün ve Cupps (4), 120 saat (5 gün); Pauf1er ve arkadaşları da (I i),
3-6 gün arasında değiştiğini kimi araştırmacıların bulgularına daya-
narak bildirmişlerdir.

- Satter-zade (I 3), Azerbeycan'da karabak ırkından kısraklan
doğumdan 20-4° gün sonra tohumladığını ve ortalama kızgınlık
süresinin 5 gün olduğunu; Krat (7), Rusya'da Safkan İngiliz ve Ya-
nmkan İngiliz kısraklar üzerinde çalışarak kızgınlık süresinin 2-'9
gün (ortalama 4.96 gün) arasında değiştiğini saptamışlardır.

Aitken (1), normal çiftlik koşullarında yetiştirilen Soğuk kanlı
ırktan kısraklarda kızgınlık süresinin ortalama 7 gün olduğunu bul-
muştur.

Satoh ve Hoshi (12), Kore'de 1933-34 yıllarında yerli, Safkan
İngiliz ve Safkan Arap kısraklar üzerinde yaptıkları bir araştırmada,
yerli ırk kısraklarda kızgınlık süresinin 4-14 gün (ortalama 8.98 gün),
Safkan İngiliz ve Safkan Araplarda ise ortalama 7.53 gün olduğunu
bildirmişlerdiL

Constantinescu ve Mauch (g), Romanya'da Lippizan, Safkan
Arap, Gidran ve Noniuslarda ortalama kızgınlık süresini sırasiyle
4.83,4.84,4.02 vc4.42 gün; Trowbridge ve Hubert (16), Percheron.-
larda 6.98 gün; Vladescu (17), Muralarda 2-16 gün; Mckenzie ve
Andrews (g) ise, Soğuk ve Sıcak kanlıl".rda 5.3 gün olarak saptClmış~
lardır.



KARACABEY HARASıNDA YETİşTİRİLEN ... 125

Kızgınlık Siklusu Süresi: Kısraklarda kızgınlık siklusu süre-
sini çeşitli k<ı.ynaklara dayanarak Sevinç (14), 10-37 gün (ortalama
2 i gün); Cupps (4), da ortalama 20.3 gün olarak bildirmektedirler.

El-Ghannam ve El-Sawaf (5), Mısır'ın EI-Zahra Harasında
1962-1972 yılları arasında Safkan Araplar üzerinde yaptıkları araş-
tırmada 4.93 kızgınlık siklusu incelediler. Kızgınlık siklusu süresinin
i 6-34 gün arasında değiştiğini saptay<l.11araştırmacılar, bu sürenin
% 56.4 oranında 20-26 gün, % 16.8 oranında 35-53 gün, % 6.2
oranında da 54-7 i günleri arasında değişiklik gösterdiğini buldular.

Satoh ve Hoshi (12), Kore'de yerli kısraklarda kızgınlık siklusu
süresinin ortalama 22.86 gün olduğunu buldular. Araştırıcılar ayrıca
Safkan İngiliz ve Safkan Arap kısraklarında kızgınlık siklusu süresi-
nin 9-124 gön (ortalama 22-79 gün) anı.sında değiştiğini saptamış~
lardır.

Krat (7), Rusya'da yaptığı araştırmada, Safkan İngiliz ve deği-
şik ırktan Yarımkan kısraklarcıa kızgınlık siklusu süresinin % 77.8
oranında 12-25 gün (ortalama 20.3 gün) arasında değiştiğini bildiF-
mektedir. Öteyandan, Lipping (8), Safkan İngiliz ve Percheron
ırkı kısrakJard? sikhıs süresinin i 6-27 günleri arasında değiştiğini
bulmuştur.

Constantinescu ve Mauch (3) kısraklarda kızgınlık siklusu süre-
sinin 9-33 günleri arasında değiştiğini gözlemleyerek, Lippizan ır-
kında ortalama 2 i .68 gün, Safkan Arap ırkında ortalama 22.16 gün,
GidI'an ırkında ortalama 22.41 gün ve Nonius ırkında da ortalama
24.29 gün olarak bildirmektedirler.

Materyal ve Metot

Bu araştırmanın materyalini, 1979-1 980'de Kanı.cabey Harası
yetiştirmesi toplam 49 S".fkan Arap, 41 Safkan Haflinger ve 40 Ya-
nmkan Haflinger kısrağı ilc 1974-ı978 yıllarında aynı hara yetiştir-
mesi 152 Safkan Arap, 126 Safkan HafJinger ve i 1i Yarımkan Haf1in-
ger kısraklarına ilişkin resmi kayıtlardan çıkarılan veriler oluştur-
muştur.

Bu çalışmamızda, kısrakların kızgınlık ve kızgınlık siklusu süre-
lerini araştırdık.

Kısrakların kızgınlığını saptamada sırasiyle izlediğimiz işlemler:

1- Kızgın kısrakların Deneme aygın ile ilk saptanması,
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2- Bu kısraklarda Deneme aygın ile kızgınlığın ikinci kez özel
tavlada yoklanması,

3- Spekülüm ile servix uteri ve vagina'nın muayenesi,

4- Ovarium'ların palpasyonla muayene tekniklerini içermek-
tedir.

Kızgın kısrakların Deneme aygın ile ilk saptanması: Hergün
öğleden sonra bu konuda deneyim kazanmış bir c1eman, Deneme
aygırı ile tavlada bağlı ya da sürü halinde otlayan kısrakların arasın-
da dolaşarak, aygıra yakınlık gösteren kısraklar saptanır. Bu kısrak-
larla, doğumdan sonra g. gününü dolduran kısraklar ertesi günü sa-
bah erken saatte aygır tavlasına getirilir.

Deneme aygın ile kızgınlığın ikinci kez özel tavlada saptanması:
Aygır tavlasına kızgınlık muayenesi için getirilen kısrakların tümü
teker teker Deneme aygınnın önünde kısa bir süre tutuldu. Bu mua-
yenede, kısrağın aygın reddetmeyip, ona yaklaşması (+); işeme du-
rumu alıp, vulva dudaklarını açıp kapayarak, c1itoris'jni göstermesi
ve kesik kesik işemesi (+ +); bunların yanında vulva'dan akıntının
gelmesi C+++); aygın reddederek ona yaklaşmaması (-) ile de-
ğerlendirildi.

Spekülüm ile cervix uteri ve vagina'nın muayenesi: Kısrak yeter
sayıda bakıcı tarafından zaptedildikten ve vulva deterjanlı ılık su ile
yıkanıp temizlendikten sonra saf alkolIc ısıtılıp alevden geçirilen bir
an,tiseptikle kayganlaştırılan spekülüm kısrağın vagina'sına sokuldu.
Spekülüm içeri girdikten sonra kanatları açılarak cl lambası yardı-
mıyla vagina ve cervix uteri muayene edildi.

Cervix uteri'si, vagina'ya doğru median bir pozisyona giren ve
bir parmağın girebileceği kadar orificium'u açıklık gösterenler (+);
cervix; uteri yumuşak ve açılmış, cervix'in mucosa'sı hypcremic ve
orifciyum'unda saydam hir mucus görüldüğünde (+ + ); servix
uteri oldukça açılmış ve vagina tabanına doğru yayılmış, vagina mu-
cosa'sı da hyperemic ve orificium'unda koyu bir mucus görüldüğün-
de ise (+ + +); bu bulguları göstermeyen kısraklar yani cervix'i
küt, anemic ve kapalı olanlarda C -) ile değerlendirildi. Bu kısrak-
lardan C+ + +) ıle değerlendirilenler kızgın olarak kabul edildi.

Ovarium'ların palpasyonla muayenesi: Sabunla kayganlaştırı-
lan cldivenli kol rectum'a sokulduktan sonra, corpus uteri'nin sağında
ve solundaki comu utcri'ler izlenerek ovarium'lar bulunup, palpe
edildi.
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Ovarium'ların palpasyonu ile üzerinde graaf foIlikülü olup oL-
madığı büyüklüğü ve kimi anormal durumlar saptandı. Parmak
uçlariyle fallicul'lerin büyüklüğü, şekli, kıvamı muayene edildi.
FoIlicul'ler ı sm. çapında iken, sağı ya da sOlı; 2 sm. çapında iken
sağı ya da sOlı; 3-4 sm. çapında olup, fluktuasyon da saptanmışsa
sağ3 ya da sOl3 olarak değerlendirildi.

Böylece, Deneme aygın ve spekülüm ile cervix ve vagina'nın
muayeneleri sonucu en az (+ +) ile değerlendirilen, folliküIler'İnde
gelişme saptanan kısraklar kızgın kabul edildi.

Çalışmamızda kızgınlık süresini, anılan yöntemlerle kısrağın
kızgın olduğu belirlenip tohumlamaya alınmasından, ovulasyon
anına kadar geçen süre; kızgınlık sİklusu süresini de, dönen kısraklar-
da bir kızgınlığın başından. onu izleyen ikinci kızgınlığın başına
kadar geçen süre olarak seı.ptaclık.

Bulgular

1974-ı980 süresince Safkan Arap, Safkan Haflinger ve Yarım-
kan Haflinger kısraklarının kızgınlık ve kızgınlık sİklusu sürelerine
ilişkin ortalama veriler yıllık ve yedi yıllık olarak çizelge-ı de veril-
miştir.

Çizelgeden izlenebileceği gibi, Safkan Arap kısrakların bu yıllar
süresince yıllık kızgınlık süresİ ortalaması yıllara göre sırasiyle 2.48,
3.70, ı'40, 3.23, I,43, 1.84 ve 1.23 gün; kızgınlık siklusu süreleri orta-
laması da sırasiyle 29.69, 4o.00, 28.92, 2 I,OO, 28.00, 29.80 ve 28.33
gün olmuştur.

Safkan Haflinger kısraklannda 1974-1980 süresince kızgınlık
süresi ortalamasının yıllara göre sı~asiyle 3.51, 3.00, 4.66, 2.31, 1.55,
2. i ° ve i .80 gün; kızgınlık siklusu süresi ortalamasının da sırasiyle
32.25, 38.4°, 33.33, 36.4°, 42.83 ve 27.37 gün olduğu aynı çizelgede
görülmektedir.

Aynı yıllar süresince Yarımkan Haflinger kısraklannda kızgın-
lık süresi ortalaması sırasiyle 3:21, 2.31, 3.34, 2.72,3.°4,2.54 ve 2.70
gün; kızgınlık siklusu süresi ortalaması da sırasiyle 37.33, 23.50,
45.00, 29.00, 48.00 ve 54.50 gün olarak saptanmıştır.

1974- i980 süresince 20 ı Safkan Arap kısrağında kızgınlık süresi,
(247 kızgınlıkta) ortalama 2.19 gün, kızgınlık siklusu süresi, (55 sik.
lusta) ortalama 29.39 gün; 167 Safkan Haf1inger kısrağında kızgın-
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lık süresi, (195 kızgınlıkta) ortalama 2.7° gün, kızgınlık sİklusu süresİ
ortalama, (44 siklusta) 35.09 gün i 5 i Yarımkan Haflİnger kısrağmda,
kızgınlık süresİ, (150 kızgınlıkta) ortalama 2.83 gün, kızgınlık sİklusu
süresi ortalaması da, (13 silusta) 39.55 gün olarak hesaplandı
Tablo-ı).

Aynı çizclgeden görüleceği gibi, Karacabey Harası yetıştırmesİ
Safkan Arap, Safkan Haflinger ve Yarımkan HafJinger kısraklarında

Tablo i: Karacabey Harasının 201 Safkan Arap, 167 Safkan Haflinger ve 151 Yarımkan
Haflinger Kısraklarında Kızgınlık ve Kızgınlık Siklusu Süreleri.

34 757

Kızgınlık Kızgınlık Siklus\\
Irkı Yılı Sayısı Süresi Sayısı Süresi

1974 45 2.48 13 29.69
1975 27 3.74 4 4°.00

p. 1976 49 1.4° 14 28.92
~ 1977 26 3.23 i 21.00..<: 1978 39 1.43 lO 28.00
i:: 1979 31 1.87 lO 29.80~
C 1980 3° 1.23 3 28.33~
rf) Toplam 247 15.38 55 2°5.74

Ortalama 2.19 29.39

1974- 31 3.51 8 32.25. .. 1975 25 3.00 5 38.40
'" 1976 24 4.66 6 33.33bD
.5 1977 29 2.31 5 36.4°
~ 1978 38 1.55 12 42.83:t: 1979 28 2.10 8 27.37

i:: 1980 20 1.80 - -
ol..>:

<-
ol Toplam 195 18.93 44 201.58rf)

Ortalama 2.7° 35.°9
1974 23 3.21 3 37.33
1975 22 2.31 2 23.5°.. 1976 23 3.34 i 45.00

'" 1977 18 2.72 2 29.00bD
.5 1978 22 3.°4 3 48.00<:: 1978 22 3.04 3 48.00ol:t: 1979 22 2.54 2 54.5°

i:: 1980 20 2.7° - -

~ Toplam 15° 19.86 13 237.33rf)

Ortalama 2.83 39.55
-----.

Genel Toplam 7.72 104.°3.
Genel Ortalama 2. .6
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yedi yıllık genel ortalama kızgınlık süresi 2.57 gün, kızgınlık silkusu
süresi de 34.67 gün olmuştur.

Safkan Arap, Safkan Haf1inger ve Yarımkan Haf1inger kısraklan-
nın kızgınlık ve kızgınlık siklusu süre grup'larına ilişkin değerler ise
Tablo-2'de verilmiştir.

Tablo 2: Karacabey Harasının Safkan Arap, Safkan Hafllnger ve Yarımkan Haflinger
Kısraklarında Kızgınlık ve Kızgınlık Siklusu Grup Süreleri ve Ortalamaları.

Genel Kızgınlık Siklusu Genel

ırkı Yılı Kızgınlık Süreleri Kısrak Süreleri Grupları Kısrak
Grupları (Gün) Toplamı (Gün) Toplamı

1-5 6--10 11-20 10-17 18-24 25-80
-- ---- -- -- --

1974 18 II 6 35 - 2 LO 12
1975 3 16 6 25 - - 4 4
1976 13 20 2 35 - 3 8 II

p., 1977 4 19 2 25 - i - i
<il... 1978 14 16 - 3° - 2 .5 7<ı: 1979 13 8 i 22 - i 7 8c
<il 1980 21 6 - 27 - - 3 3cı -- -- ---- -- ---<il

rJ) Kısrak 86 96 17 199 - 9 9 46
Toplamı % % % % %
ve Oranı 43.21 48.24 8.54 19.56 80.43

-- --
1974 2 14 7 23 - 3 3 6
1975 5 13 3 21 - i 4 5
1976 5 9 4 18 - i 4 5... 1977 8 15 2 25 - i 3 4..,

bO 1978 17 9 i 27 - 2 7 9c
:.::ı 1979 20 9 i 20 2 i 5 8':il
::ı:: 1980 15 5 - 20 - - - -
c ---- --- -- --
ol Kısrak 62 74 18 154 2 9 26 37cı
ol Toplamı % % % % % %rJ) ve Oranı 4°.25 48.05 ii .68 5.4° 24.32 7°.27-- --

1974 4 9 7 20 - - 3 3
... 1975 6 14 - 20 - i - i.., 1976 ıı 9 2 22 - - i ibO
.5 1977 5 II - 16 - - i i
C
ol 1978 9 9 i 19 - i 2 3::ı:: 1979 12 6 2 20 - i ı 2.
c 1980 12 7 i 20 - - - -ol~ --- --El;: Kısrak 59. 65 13 137 - 3 8 ii
ol Toplamı % % % % %:><

ve Oranı 43.06 47.44 9.48 27.27 72.72
-- --- -- -- ---- -- --
Genel Toplam 2°7 235 48 49° 2 21 71 94

% % % % % %
ve Oranı 42.17 47.91 9.9° 5.4° 23.71 74.47
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Bu Tablo'da Safkan Arap kısraklarında kızgınlık sayısı topla-
mının %43.2 i i 1-5, % 48.24 ü 6-10, % 8.54 ü de i 1-20 gün sür-
müştür. Öteyandan siklus sayısı toplamının % 19.56 sı 18-24 ve,
% 80.43 ü de 25-80 gün olmuştur.

Safkan HafIinger kısraklarında kızgınlık süresinin % 40.25 i
1-5, % 48.05 i 6-10, % i 1.68 i i 1-20 gün sürdü. Aynı ırktan kısrak-
larda kıgınlık siklusu süresinin % 5.4° ı 10-17, % 24.32 si 18-24 ve
% 7°.27 si de 25-80 gün sürdü.

Yarımkan Haflinger kısraklarında ise, kızgınlık sayısı toplamının
% 43.06 ü 1-5, % 47.44 ü 6-10 ve % 9.48 i de i 1-20 gün ve kızgınlık
siklusu sayısı toplamının % 27.27 si 18-24 ve % 72.72 si de 25-80
gün olarak bulundu.

Aynı çizelgeden izlenebileceği gibi, bu üç ırkta yedi yılda top-
lam 490 kısrakta kızgınlık ve toplam 94 kısrakta kızgınlık siklusu genel
ortalamaları sırasiyle % 42.17 oranında 1-5 gün, % 47.91 oranında
6-10 gün, % 9.90 oranında i 1-20 gün ve % 5.40 oranında 1°-17
gün, % 23.71 oranında 18-24 gün ve % 74.47 oranında da 25-80
gün olarak bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç

Karacabey Harası yetiştirmesi Safkan Arap, Safkan Haf1inger
ve Yarımkan Haf1inger kısraklarının genel ortalama kızgınlık süre-
sini 2.57 gün, kızgınlık siklusu süresini de 34.67 gün olarak bulduk.

1974-1980 yılları süresince en uzun ortalama kızgınlık süresi
Safkan Arap kısraklarında 197s'te (3.74 gün), Safkan Haflinger kıs-
rakıarında 1976'da (3.34 gün); en kısa ortalama kızgınlık süresi ise,
Safkan Arap kısraklarında 1980'de (1.23 gün), Safkan Haflinger kıs-
rakIarında 1978'de (1.55 gün) ve Yarımkan Haf1inger kısraklarında
da 1975'te (2.31 gün) olmuştur.

Bu değerlerin kurumda Aygır ile ilk ve ertesi sabah özel tavlada
kızgınlığı saptama saatlerinin i 5.0o ve 08.00 olması nedeniyle, gerçek
kızgınlık sürelerinden yaklaşık i9 ila 38 saatdaha kısa olması' doğal-
dır.

Bu üç ırktan kısrakların yıllara göre, ortalama kızgınlık süreleri
arasında yer alan farklılıklar, büyük ölçüde çevre koşulları (çiftleş-
me mevsimi, bakım, besleme v.b.) ve bir ölçüde de araştırma konusu
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yapılan kısrakların değişik sayıda, farklı yaş ve genetik yapıda olma-
larından ileri gelebileceği gibi, az sayıda bile olsa, kimi kısrakların
ovariumlarında kist olması nedeniyle ortalama kızgınlık sürelerinde
yer alan değişiklikler sonu, yıllar arası değişikliklere neden olması da
söz konusudur.

Safkan Araplarda en uzun ortalama kızgınlık siklusu süresi,
ı975'te (4°.00 gün), Safkan Haflingerlerde ı978'de (42.83 gün) ve
Yarımkan Haflingerlerde ise, 1979'da (54.40 gün); en kısa ortalama
kızgınlık siklusu süreleri de, Safkan Araplarda ı977'de (21.00 gün),
Safkan HafIingerlerde 1979'da (27.37 gün) ve Yarımkan Haflinger
kısraklarında 1975'te (23.50 gün) bulunmuştur.

Bu üç ırktaki kısrakların ortalama kızgınlık siklusu sürelerinin
en uzun ve en kısa olduğu yıllar birbirinden farklı olduğu gibi geri
kalan yıllardaki kızgınlık siklusu süreleri de, bu sınırlar içinde ve bir
ölçüde birbirinden değişik olmuştur. 1980 yılındaki çalışmamız süre-
since tohumlanan kısraklardan dönen olmadığından Safkan ve Ya-
rımkan Haflingerlerde kızgınlık siklusu süresini saptayamadık. Oysa,
1979'da bulduğumuz ortalama kızgınlık siklusu süresi, Safkan Hat"-
lingerlerde en kısa, Yarımkan Haflingerlerde ise, en uzun olmuştur.
Öteyandan, Safkan Araplarda 1979 yılında bulduğumuz ortalama
sİklus süresi (29.80 gün) Safkan Haf1ingerlerden yaklaşık 2 gün kadar
uzun, Yarımkan Haf1ingerlerden ise çok daha kısadır. Özellikle Saf-
kan Arap kısraklüiyle, Yarımkan Haf1ingerlerin siklus uzunlukları
arasındaki anormal fark, Yarımkan Haf1ingerlerde 1979'da yalnız 2
silus'un saptanmış ve değerlendirmeye alınmış olmasından doğmuş-
tur.

Safkan Arap, Safkan Haf1inger ve Yarımkan Haf1inger kısrak-
larında, 1974-1980 yılları süresince yıllara göre ortalama' kızgınlık
siklusu süresinin farklılığı, kısrakların değişik sayıda, yaşta ve ırktan
olmalarının ve yıllara göre çevre koşullarının (iklim, bakım, besleme),
farklı olmasından ileri gelebileceği gibi, siklus süresini saptama tek-
niklerinden ve ovulasyon'dan sonra gebelik kontrollerinin özenle
yapılmamasından da büyük ölçüde doğmuş olabilir.

Gerek 1979-1980 yıllarındaki çalışmamız süresince, kısrak sayı-
larının azlığı, gerek 1974-1978 süresinde, özellikle kimi yıllarda to-
humlanan tüm kısrakların gebe kalması nedeniyle az sayıda kızgın-
lık siklusu verilerinin bulunması ve bu çalışmanın 7 yıllık bir süreyi
de kapsaması, kızgınlık ve kızgınlık siklusu sürelerinin farklı olmasını
doğurmuştur. Başvurduğumuz süre grupları bölünmesini andıran
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biçimde, bir gruplaşmaya literatür kaynaklarında rastlamamış ol-
mamız, üzerinde çalıştığımız kısrakların kIL:gınlıkve kızgınlık siklusu
süre grupları için elde ettiğimiz verileri, başka verilerle karşılaştırma-
mıza olanak vermemiştir.

Safkan Arap, Safkan Haflinger ve Yarımkan Haflinger kısrak-
larında bulduğumuz genel ortalama kızgınlık süresi (2.57 gün);
Cupps'ın (4~, 5 gün; Krat'ın (7), Safkan Ye Yarımkan İngilizlerde
4.96 gün; Aitken'in (I), Soğuk kanlı ırktan kısraklarda 7 gün; Cons-
tantinescu ve Mauch'un (3), Safkan Araplarda 4..84 gün, Lippizan-
larda 4.83 gün, Gidranlarda 4.02 gün ve NoiuSlarda 4.42 gün; Sat-
ter zade'nin (13), Karabak ırktan kısraklarda 5 gün; Satoh ve Hoshi'-
nin (12), Kore Safkan Araplarında 7.53 gün, Yerli ırktan kısrakların
. da 8.98 gün ve Safkan Ingilizlerde 7.53 gün; Mckem:ie ve Andrews'ın
(9), Sıcak ve Soğuk kanlılarda ortalama 5.3 gün; Trowbridge ve
Hubert'in (16), Percheronlarda 8.9 gün; Vladeseu'nun (17), Mura-
ralarda 6.98 gün olarak saptadıkları kızgınlık sürelerinden yaklaşık
en az 2 gün, en çok ise 6 gün kadar daha kısa olmuştur.

Öteyandan, bli üç ırktan kısraklarda bulduğumuz genel orta-
lama kızgınlık süresi (2.57 gün), kimi araştırmacıların (2,6,10,11,14)
değişik ırktan kısraklarda buldukları kızgınlık sürelerinin kimilerine
bir ölçüde yakın, kimilerinden de oldukça kısadır.

Bulduğumuz ortalama kızgınlık süreleriyle, öbür araştırıcıların
buldukları değerler arasındaki farklılık bir ya da birden çok sayıda
etmene bağlı olarak oluşmuş olabilir. Herşeyden 'önce çalışmamızda
kullandığımız kısraklarla öbür araştırıcıların kullandıkları kısrakların
genetik yapı ve yetiştirildikleri çevre koşullariyle, araştırmaların
yapıldığı yıllar farklıdır. Kuşkusuz genetik yapı ve çevre koşulların-
daki (çiftleşme mevsimi, iklim, bakım, besleme v.b.) farklılık, kızgın-
lık süresini önemli ölçüde etkilemektedir. Öteyandan, kızgınlık süre-
sini saptama tekniklerinin uygulanmasında karşılaşılan kimi güçlük-
ler bir ölçüde bu farklılıkları doğurmuştur.

Bulduğumuz genel ortalama kızgınlık siklusu süresi (34.67 gün).
Sevinç'in (14),21 gün; Cupps'ın (4),20.3 gün olarak bildirdikleriyle;
Satoh ve Hoshi'nin (12), Kore'de Safkan'Araplarda 22.79 gün, Yerli
ırktari kısraklarda 22.86 gün, Safkan İngilizlerde 22.79 gün; Cous-
tantinescu ve Mauch'ın (3), Safkan Araplarda 22.16 gün, Lippizan-
larda 21.68 gün, Gldranlarda 22.4ı gün, Noiuslarda 24.29 gün;
Krat'ın (7), Safkan ve Yarımkan İngilizlerde 20.31 gün olarak sap ta-
dıkları kızgınlık siklusu sürelerinden yaklaşık en az 8 ve en çok da
i4 gün kadar daha uzund ur.
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Yine, kimi araştırıcıların (5, 8) değişik ırktan kısraklarda sapta-
dıkları kızgınlık siklusu süreleri (20-26 gün ve 16-27 gün), bizim üç
değişik ırktan kısraklarda bulduğumuz genel ortalama değerlerdcn
(34.67 gün) daha büyük ölçüde kısadır.

Bizim bulduğumuz genelortalama kızgınlık siklusu süresiyle
öbür araştırıcıların kızgınlık siklusu süreleri arasında ortaya çıkan
farklılıklar çok sayıda etmene bağlı olarak şekillenmiş olabilir. Öncc-
likle kısrakların genetik yapı, ırk, bakım ve besleme farklılıkları,
araştırmaların değişik yıllarda ve değişik iklim etkileri altında yapıl-
ması nedenlerinin bir ya da bir kaçından doğabileceği gibi, özellikle
kızgınlık ve kıııgınlık siklusunu saptama tekniklerinin değişik ve kimi
zaman sağlıksız olmasından doğmuş olabilir. Öteyandan, nedenleri
tam saptanamayan kimi sağır kızgınlıklarla, embrionik ölümler de
sürelerin farklı olmalarında etkili olmuştur.

Bıı çalışmamızda elde edilen sonuçlarııı gerek kullandığımız
ırklar içinde, gerekse li tera tür verileriyle yapılan karşılaştırmalarda
farklı bulunması, yapısal ve çevresel etmenlerden doğmuş olabileceği
gibi, özellikle kısraklarda kızgınlığın uzun, saptanmasının diğer tür-
lere bakınca pratikte çok daha güç olmasının bile yanlız başına ve
önemli ölçüde böylesine farklılıkları doğurabilir. Bu nedenle at ye-
tiştiriciliğinde her kısrağın dölerme durumunun çok yakından izlen-
mesi durumunda ancak büyük ölçüde güvenilebilir ve pratikte uy-
gulanabilir ortalama değerler elde edilebilir.

Bu bakımdan;
1- Dölerm(" fonksiyonları (kızgınlık, kızgınlık siklusu ve uygun

ovaryum fonksiyonları) normalolan kısraklar yetiştirmede tutul-
malı,

2- ~ölerme organları hijyenine büyük özen gösterilmeli,
3- Vaginitis, metritis, postitis gibi yangıların zaman geçirilme-

den sağıtılması ve böylesi hayvanların sağıtılmadan çiftleşmedc kul-
lanılmaması,

4- Aygır ve kısraklara, normal dölerme fonksyonlarını göstere-
bilmesi için, düzenli ve uygun eksersizlerin yaptırılması,

5- Yetiştirmede kullanılan aygır ve kısrakların özellikle çiftleş-
me dönemleriylc kısrakların gebdikleri süresince uygun rasyonlarla
beslenmesi,

6- Bütün bu önlemleri yerine getirecek ve kontrol edecek tüm
teknik elemanlarla bakıcıların yeter bilgi ve pratiği uygulayabilecek
nitelikte olmalarının sağlanması gereklidir.
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