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The use of boyine rapid progesteron test kits as compared with
u1trasonography in determining the early pregnancy and oestrus
Summary: In this study, il was aimed to test the practicablily of boyine rapid

progesteron kils (Ovucheck Cowside-Rapid tube kil, Oyucheck 30- rapid well kil,
Bayer), which is interpreted visually wilh color changes, in determining the early
pregnancy and oestrus by comparison wilh ultrasonography beıween 20 and 24
days after artificial insemination under field condilions in dairy cows.

Twenty Brown Swiss cows were used as material. All the cows were examined
by ultrasonography and rectal palpation to deıermine the follicular and luıeal
structures on the ovaries and the pregnancy. The progesteron concentration in mi/k
was measured by using the rapid progesterone test.

The results thaı were found by milk progesıeron level were simi/ar wiıh %100
accuracy, when compared wilh ultrasonography and rectal palpatian results. Ac-
cording to these results,follicular structures and early pregnancy had been detect-
ed 6 of the 20 cows and 14 of the 20 cows respectively.

As a result; il is concluded that rapid progesteron test kits, "whichis on the ba-
sis of the color changes, are recommended as effecıive methods in determining the
early pregnancy and si/ent heat and can be employed simply, quickly and wilh ac-
curacy in thefield condilions.

Özet: Bu çalışmada, ineklerde tohumlamayı izleyen 20-24. günler arasında
erken gebeliklerin ve östrusların saptanmasında kuııanılan, renk degişim esasına
göre çalışan, çabuk süt progesteron test (Ovucheck tüp ve Ovucheck plak) metotlar-
ının, ultrasonografi ilc karşılaştırılarak, bu testlerin saha şartlarında uygulanabilir-
liginin araştırılması amaçlandı.

Tohumlamayı izleyen 20-24. günler arasındaki 20 adet İsviçre esmeri inek, ça-
lışmanın hayvan materyalini oluşturdu. Luteal ve foııiküler yapıları belirlemek ama-
cı ile her hayvana rektal palpasyon, gebelikleri belirlemek için ultrasonografik
görüntüleme uygulandı. Ayıca süt progesteron düzeyini belirlemek amacı ile de
renk esasına dayalı çabuk süt progesteron test kitleri kuııanıldı.

Süt progesteron test kitleri ile elde edilen bulgular, rektal palpasyon ve ultra-
sonografi ile elde edilen bulgularla %100 dogrulukla benzerlik gösterdi. Bucbulgu-
lara göre, 20 inekten 6'sında foııiküler yapı, 14'ünde ise, erken gebelik saptandı.

Sonuç olarak; erken gebeliklerin ve gizli seyirli östrusların belirlenmesinde
renk esasına dayalı çabuk progesteron test kitlerinin etkili bir metot oldu~u ve saha
şartlarında kısa sürede, kolaylıkla ve yüksek do~ruluk oranı ile kuııanılabilecegi
kanısına varıldı.
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Giriş

İneklerde süt, plazma ve serum progeste-
ron seviyesi, fonksiyonel bir korpus luteumun
varlığının veya yokluğunun göstergesidir. Süt
inekIerinde progesteron değerinin ölçülebilme-
si ve bilinmesi,tohumlama anında östrus za-
manının doğrulanması,erken gebeliklerin sap-
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tanması,postpartum ovaryum aktivitesinin de-
ğerlendirilmesi, ovaryum fonksiyon bozukluk-
larından ileri gelen infertilite nedenlerinin
araştınlmasında ve embriyonik ölümlerin belir-
lenmesinde,önemli roloynamaktadır (8,12, ı3,
15,18,19). Süt, plazma ve serum progesteron
düzeyleri, gelişmiş aletlerle donanmış endokri-
noloji laboratuvarıarında uı;man kişilerce radio
immunoassay (RIA) ve enzim immunoassay
(EIA) yöntemleri ile nanogram (ng) düzeyinde
saptanabilmektedir (lO-B). Ancak laburatuvar-
ların kurulmasının büyük parasal kaynaklara ve
uzmanlara ihtiyaç göstermesi, numunelerin la-
boratuvara ulaştınlması esnasında ortaya çıkan
aksaklıklar ve numunelerin belli bölgelerdeki
laboratuvara gönderilmesi, değerlendirilmesi ve
sonucun bildirilmesi için gerekli zamanın uzun
olmaSl, araştırıcıları saha şartlannda uygulana-
bilir progesteron ölçüm testlerine yönlendirmiş-
tir (8, i i, 13, 18). Çabuk progesteron test kitle-
rinin çalışma prensipleri, test edilen serum,
plazma veya süneki progesteronun alkalin fos-
fatazIa işaretli progesteronla birlikte bilinen ve
belli miktardaki antikorla karşı karşıya getiril-
mesi (rekabet esasına göre) ve ilave edilen
substratla renk değişikliğinin oluşturulmasıdır.
Burada rengi, 5-bromo-4 kloro-3 indolil ve tet-
razolium blue şekillendirmektedir. Süt, plazma
veya serum örneğinde yeterli miktarda proges-
teron yok ise, enzim alkalin fosfatazla işaretli
progesteronlar tüp yüzeyindeki antikorlara bağ-
lanır ve sonradan ilave edilen substratla bu bile-
şik reaksiyona girerek değişik tonlarda renk açı-
ğa çıkar (örn: mavi renk). Hayvanlardan alınan
örneklerde progesteron düzeyi yüksek ise, en-
zim alkalin fosfatazla işaretli progesteronlar tüp
yüzeyindeki antikorlara bağlanamaz ve dolayı-
sıyle substratla da renk reaksiyonu oluşmaz
(ll). Oionysius (7) sütçü keçi ve inekler üzerin-
de yaptığı bir çalışmada, renk esasına dayalı ka-
litatif (Avucheck Cowside, Calfcheck Reprost-
rip) progesteron test kitleri ile miktar esasına
dayalı kantitatif (Noctech Progesteron EIA,
Avucheck Milk Progesteron EIA ve Enzygnost
Milk Progesterone Vet) progesteron test kitleri-
ni karşılaştırmış, her iki progçsteron test kitleri
ile keçilerde gebe olmayanları %80-100, gebe
olanları %83-88, ineklerde ise bu oranları sırası
ile %90-91 ve %66-68 olarak belirlemiş ve so-
nuç olarak; renk esasına dayalı kalitatif proges-
teran test kitlerinin basit, daha kısa sürede uy-
gulanabilir olduğunu ve doğruluk oranın miktar
esasına dayalı progesteron test kitleri ilc benzer
sonuçlar verdiğini belirtmiş ve bu testlerin özel-
likle gebe olmayan ve östrusda olan hayvanla-
rın belirlenmesinde oldukça etkili olduğunu
vurgulamıştır. Elmore (ll) 1986 yılında kalita-
tif ve kantitatif test kitlerini karşılaştırdığı çalış-
masında, bir çok sığır işletmesinde fonksiyonel
bir korpus luteumun varlığının tesbitinde renk

esasına dayalı kalitatif testlerin yeterli olabile-
ceğini vurgulamıştır.

Oavies ve ark. (6) 1987 yılında 950 süt ör-
neğini kalitatif bir test olan Avucheck Cowside
ve radioimmunoassay tekniği ile karşılaştırmalı
olarak incelemişler ve sonuç olarak, sütle yük-
sek ve düşük progesteron seviyelerinin belirlen-
mesinde Ovcheck Cowside testinin etkili oldu-
ğunu, uygulamanın kısa sürede tamamlandığını
ve işletmelere rahatlıkla kullanılabileceğini
açıklamışlardır.

Birçok araştıncı (4,5, 16,24) ineklerde er-
ken gebeliğin tanısında ultrasonografik görün-
tülemenin de önemli bir yeri olduğunu vurgula-
mışlardır. Bu araştıncılar, 5 MHz linear-array
problu B mode realt-time ultrasonografi ik yap-
tıkları çalışmalarda, gebeliğin 20. gününde, 3
mm uzunluğundaki embriyonun, 6mm çapında-
ki anekojenik embriyo kesesinin merkezinde
yer aldığını, 22. günde yaklaşık 6 mm uzunluğa
ulaşan embriyonun kesenin orta kesiminde çap
uzunluğuna yerleştiği ve allontois kesesinin be-
lirlemeye başladığını, 24. günde ise embriyo-
nun anekojenik kese içinde "C" şeklini aldığını
belirtmişlerdir.

İneklerde tohumlamayı izleyen 20-24. gün-
ler arasında erken gebeliklerin ve östrusların
saptanmasında, renk esasına göre çalışan çabuk
süt progesteron testinin (Avucheck tüp ve
Avucheck plak), rektal palpasyon ve ultraso-
nografi ile karşılaştırmalı olarak saha şartların-
da uygulanabilirliği bu çalışmada amaçlanmış-
tır.

Materyal ve Metot

Hayvan Materyali
Bu salışmanın hayvan materyalini, Türkiye

Tarım Işletmeleri Ge~el Müdürlüğü'ne bağlı
Çiftler Anadolu Tarım Işletmesi'ne ait en az bir
doğum yapmış, uygun barınma ve beslenme ko-
şullarına sahip, aşım tarihleri 20-24 gün arasın-
da değişen, laktasyondaki 20 adet Brown Swiss
(Montofon) ırkı inek oluşturdu.

Ultrasonogra fi

İneklerde ovaryum ve uterus muayeneleri
için Shimadsu (SOL 452) marka, 5.5 Mhz, line-
ar array prob ve resimleyici (printer) donanımlı
taşınabilir B modc u1trasonografi kullanıldı.

Progesteron Test Kitleri
Çalışmaya alınan hayvanlarda süt proges-

teron düzeylerini belirlemek amacı ile ovuc-
heck 30 plak test (Avucheck 30-rapid well kit,
Bayer) ve Ovuchectk 20 tüp test (Avucheck
Cowside-Rapid tube kit, Bayer) kullanıldı.
Avucheck 30 plak test, standart, solusyon A
(enzim konjugat), solusyon B (substrat buffcr),
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Solusyon C (substrat raagent) plastik pipet ve
antiprogesteron monoklonal antikorla kaplan-
mış, içinde stabilize buffer bulunan 30 adet mi-
ni plak içerirken, Ovucheck 20 tüp test, stan-
dart, solusyon A(enzim konjugat), solusyon B
(substrat buffer), Solusyon C(substrat reagent)
ile antiprogesteron monoklonal antikorla kap-
lanmış 20 adet deney tüpü ve plastik pipctleri
kapsamaktaydı (Resim 1,2).

t ~.-
Resim 2: Ovuchek 30 plak ıesı kiıi.

Ovucheck 30 rapid well kit.

Tablo i: Rekıal palpasyon, ulırasonografi ve süı progeste-
ron ıest kit bulguları. (Results of reeı al palpaıion, ultraso-

nography and mil k progesıeron).
,--- . ._--_.

Ovaryum Palpasyon Ulırasonografi Süt progesteron Tanı

Bulgulan Bulgulan Bulgulan

Gebelik

Atipik r cl (+) (-) Plak Tüp

14 14 i solgun solgun gebe
i i

Stand. eşiti 2 2 ! ovar.

i
ı kİsti

4 _~1~}'U koyu östrus
'--- _ .. -------

Bulgular

Rektal Palpasyon Bulguları

Rektal palpasyon uygulaması yapılan 20
inekten dördünde graff folikülü saptandı. Pal-
pasyon uygulamas.ı esnasında ise vulvadan çara
akıntısı gözlendi. Iki olguda folliküler kist şüp-
heli atipik ovaryum bulunurken geriye kalan 14
inektc korpus luteum belirlendi (Tablo 1).

Ultrasonografi Bulguları

Ultrasonografik muayenesi yapılan 20
inekten l4'ünde gebeJik pozitif bulundu. Gebe-
liklerde anekojenik uterus lumeni içinde "C"
şeklinde veya fötal kese çapı boyunca yerleşmiş
ekojenik embriyo taslağı gözlendi (Resim 3).

stand!. eşit: Standart renge eşit
ovar. kisti: Ovaryum kisti

F: FoUiküı
CL:Corpus lutem

f,6 i il i lı i lı \J, .-4.
1__ ~_•.. ~ D

i

Resiml: Ovucheck 20 tüp test kiti
Ovucheck 20 Cowside rapid rube kit

Rektal Palpasyon Uygulaması
Seçilen hayvanlara rektal palpasyon (25)

uygulaması yapılarak ovaryumlardaki follikül-
ler, luteal ve kistik yapılar saptanarak kayıt
edildi.

Ultrasonografi Uygulaması

Çalışmaya alınan tüm ineklere rektal yolla
ultrasonografi (21) uygulanarak uterus ve ovar-
yum bulgulan görüntülendi. Bu bulgular doğ-
rultusunda gebe ve gebe olmayan hayvanlar be-
lirlendi.

Progesteron Test Kit Uygulamaları

Süt progesteron düzeylerini belirlemek
amacı ile klinik mastitis bulunmayan meme
loblanndan ilk beş sağım atıldıktan sonra her
bir hayvandan lO'ar mililitre süt alındı. Bu süt-
ler, test kitlerinin prospektus talimatlarla (2,3)
uygun olarak 15 dakika içinde değerlendirilerek
sonuçlar kayıt edildi.
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Tablo 2: Ultrasonografi ve progesteron test sonuçlannın
gebelik tanısında karşılaştırılması (Comparison of

progesteron test and ulırasonography results in pregnancy
diagnosis)

Hayvan Sayısı Gebeliğin Tanısı
. .J'). (-)

Gebelik saptanan hayvanlann ovaryumlannda
ise ovaryum dokusuna göre daha az anekojonik
ve sınırlan belirgin gebelik korpus luteumlan
saptandı. Embriyo taslağl'saptanamayan 4 olgu-
da çaplan yaklaşık 1.5 cm olan anekojenik ya-
pıda düzgün ince çepcrli folliküller bulundu.
Çalışmaya alınan 20 hayvandan ikisinde ise,
yaklaşık 2 cm anekojenik lumenli, 2mm kalınlı-
ğında follikül çepcri olan kistik yapılar belirlen-
di (Tablo 1).

:Yöntem

Süt progesteron
Tüp

Plak

Ultrasonografi

20
20

20

14

14

14

6

6

6

Tartışma ve Sonuç

Birçok (6,10,13,15,20,21,22) araştıncı,
saha şartlannda, progesteron test kitlerinin, do-
ğum sonrası ovaryum aktivitesinin izlcnme-
sinde, aktif luteal evrenin belirlenmesinde, to-
humlama gününün doğrulanmasında ve
tohumlamayı izleyen 20-24. günler arasında
şüpheli gebeliklerin ve gebe olmayanlann orta-
ya çıkartılması amacı ile güvenle kullanılabile-
ceğini vurgulamışlardır. Çalışmada ise çabuk
progesteron test kitleri, ineklerde tohumlamayı
izleyen 20-24. günler arasında ultrasonografi ilc
karşılaştırmalı olarak, erken gebeliklerin ve öst-
ruslann saptanması amacı ile kullanılmıştır.

Eddy (9) 1984-1985 yıllannda iki işletme-
de yaptığı bir çalışmada tohumlamayı izleyen
18-24. günler arasında tekrar östrus gösterenle-
rin, gözleml e ancak %40'nı belirlerken, Ovuc-
heck-96 plak süt progesteron test kitleri ilc
%70'nı belirlemiştir. Thomas ve Dobson (26)
gebelik esnasında östrus gösteren 35 inek üze-
rinde, Ovucheck cowside çabuk progesteron
test kitlerini kullanarak, östrusun görsel belirti-
leri ile süt progesteron düzeyi arasında bir para-
lellik olmadığını belirlemişlerdir. Davies ve
ark. (6) İngiltere'nin MMB (Milk Marketing
Board) Veteriner Araştırma laboratuvannda,
gebe olmayan siklik ineklerden alınan 131 süt
örneğinindeki progesteron düzeylerini Ovuc-
heek Cowside çabuk tüp progesteron test kitleri
ile belirlemeye çalışmışlar ve elde ettikleri so-
nuçlan laboratuvar bulgulan ile karşılaştırmış-
lar; sonuç olarak 131 süt örneğinden 74'ünde
yüksek progesteron, 55'inde düşük progesteron
saptamışlar; 2 örneği ise şüpheli olarak değer-
lendirmişler ve bu bulgular doğrultusunda testin
duyarlılığının %96.4 (53/55), spesifitesini
%98.6 (73/74) olarak belirlemişlerdir.

Kastelie ve ark. (17) progtaglandin ilc
sinkronize edilmiş inekler de 5 mHz linear-
array problu, B-mode ultrasonografı kullanarak
östrusu izleyen 10. günden itibaren 3 operatörle

100 100Yöntemlerin Birbirini
Doğrulama Oranı

o

Resim3: 23 günlük embriyomın ultrasonografik görünümü
Embriyo taslağı (beyaz ok)

Ultrasonographic appearance of cmbrio on day 23 Task of
embrio (White arrow).

Plak Test Kit1eri ile Elde Edilen Süt
Progesteron Bulguları

Süt progesteron test sonuçlannın değerlen-
dirilmesinde, rektal palpasyon ilc korpus lute-
um ve ultrasonografi ile gebelik pozitif belirle-
nen hayvanlarda elde edilen plak test renkleri,
standart mavi renkten solgun bulundu ve bu ör-
nekler gebelik pozitif olarak değerlendirildi.
Standart mavi renkten daha koyu bir renk elde
edilen ineklere östrus tanısı konuldu. Palpas-
yanda atipik ovaryum, ultrasonografide kistik
yapı olarak belirlenen iki olguda ise plak test
renk sonuçlan, standart renk ile eşit bulundu
(Tablo 1-2).

Tüp Test Kitleri İle Elde Edilen süt
Progesteron Bulguları

Tüp test kitleri ile elde edilen sonuçlar,
plak test kitleri ile elde edilen test sonuçlan ile
paralellik göstermiştir (Tablo 1-2).

Her iki test, 15-20 dakika içinde gerçekleş-
tirildi.
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gebelik takibi yapmışlardır. Her 3 operatörde
gebeliğin 20-27. günleri arasında, anekojenik
embriyo kesesi ve embriyo kesesi içinde deği-
şik şekil (C ve L şeklinde) ve konumdaki ekoje-
nik embriyoyu tanıyarak gebe ve gebe olmayan
hayvanlan % 100 oranında belirlemişlerdir. Bu
bulgular doğrultusunda araştıncılar, tohumla-
mayı izleyen özellikle 20-24. günler arasında
gebe ve gebe olmayan hayvanlann ve bu gün-
lerden sonra ortaya çıkan embriyonik ölümlerin
belirlenmesinde u1trasonografinin önemli yeri
olduğunu vurgulamışlardır. Farin ve ark. (14)
Aiumlamai ve Fredriksson (1) Pierson ve Gint-
her (23) ovaryum kistlerinin u1trasonografi ilc
% 100 doğruluk oranı ile rahatlıkla belirlenebi-
leceğini belirtmişlerdir.

Çiftleşmeyi izleyen 20-24. günler arasında
Ovucheck plak ve Ovucheck tüp progesteron
test kitlerinin saha şartlannda etkinliğini belirle-
mek amacı ilc ultrasonografi ile karşılaştırmalı
olarak yapılan bu çalışmada düşük ve yüksek
progesteron değerlerinin belirlenmesinde % 100
doğruluk oranı ile bu konuda daha önce yapılan
çalışmalarla benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Sonuç olarak; yapılan çalışma ile, renk
esasına dayalı Ovucheck plak ve Ovucheck tüp
progesteron test kitlerinin, tohumlamayı izleyen
20-24. günler arasında gebe olmayan hayvanla-
nn ve gizli seyirli östruslann belirlemesinde ol-
dukça etkili olduğu ve saha şartlannda, kolay-
lıkla, kısa sürede ve yüksek doğruluk oranı ilc
rahatlıkla kullanılabileceği kanısına vanımıştır.
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