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KıSRAKLARDA LAKTA SYON ANÖSTRUS VE UZUN
SÜREN DiÖSTRUSLARIN SAGALTIMINDA

CLOPROSTENOL UYGULAMASI

Muzaffer ÇELEBİ* Nasıf ALDEMİR** Çetin KILIÇOGLU***

The Application of Cloprostenol for the Treatment of Lactational Anestrus
and Prolonged Diestrus in Mares

Summary: bı this study, ten mares with laetational anestrus and pro-
longed diestrus treated with cloprostenol (500' g) intramuseularly,

Blood samples were eolleeted on the day of injection, the first day of estrus
and on six eonsecutive days,

Progesterone levels were measured hy RadioimmU/zoassa.v (R/A), Estrus
symptoms were ohserved in 4, 2, 3 and i mares one 3" 4., 5 and 6. days after ilZ-
jeetiOlls, re.\peetively.

Blood coneentratiOlls ofprogesterone were 4.0 1.0 nglml on the day of in-
jection, 0.5 O.llnglml during the estrus period, 1.4 0.2 nglml on the first day
following ovulation and 2.6 0.2 nglml on the second day of ovulation.

During the estrus period, the increase of progesterone eoncelltrations he-
gining from 0.5 nglml to 1 nglml or higher showed the presence of ovulaıion
and junetional eorpus luteum.

Özet: Bu çalı,~mada, laktasyon anöstrus ve uzun süren diöstruslu 10 kısrak
Cloprostenol (500' g) ile tedavi edildi (kas içi).

Kan örnekleri; enjeksiyon günü, östrus'un ilk günü ve takip eden 6 gün ho-
yU/ıea toplalZdı.

Progesteron düzeyleri R/A ile ölç'üldü. Östrus 4 kısrakta e'~ieksi)'ondan
sonraki 3. günde, 2 kısrakta 4. günde, 3 kısrakta 5. günde ve 1 kısrakta 6. günde
gözlendi.

Enjeksiyon günü kan progesteron yoğunluğu 4.0 1.0 nglml, östrusta
0.5 0.11 nglm i, ovulasyondan sonraki ilk günde 1.4 0.2 nglml ve ovulas)'ondan
sonraki 2. günde 2.6 0.2 nglml idi.

ProgesterOlI yoğunluğunun 0.5 nglml'den 1 nglml ve hunun üstüne çıkması
ovulasyonu ve Ionksiy01lel korpus luteumwı varlı,ğuıı gösterdi.

Giriş

Kısraklar bazı ırkıarı yıl boyu sİkı us gös-
termesine kar~ın mevsime bağlı poliöstrik hay-
vanlar olarak kabul edilmekte ve östrus siklus-
ları 2 i-23 gün sürmekte olup bunun 14- i6 günü

lutcal evre 4-7 günü folliküler evreden olll~-
maktadır (4, 7, 13).

Östrusta 1 ng/ml'nin alunda olan kan pro-
gesteroIl düzeyi ovulasyonu takiben oluşan sik-
lik korpus luteumun gelişmesine paralelolarak

o Dr. La1a1ıan Hayvan Sağlığı Nükleer Araşıırma Enstitüsü, Ankara.
** Dr. Gemlik Askeri Veteriner Araştırma ve Eğitim Merkez. Komutanlığı, Bursa .
• 00 Prof. Dr. A,U. Veteriner FaküIıesi Doğum ve Reproduksiyon Hastalıklan Anabilim Dalı. Ankara.



410

artmaya başlamakta, ovulasyondan sonraki 6.
günde en yüksek düzeyine ulaşmakta ve siklu-
sun 15-16. gününe kadar bu düzeyde kalmakta-
dır. Eğer gebelik oluşmamışsa uterus endomet-
riumundan salgılanan PGF2 u'nın luteolitik
etkisiyle siklik korpus luteumun dejenere olma-
ya başladığı siklusun 15-16. gününden itibaren
kan progesteron düzeyi azalmaya başlamakta
ve siklusun sonu ile onu izleyen ovulasyon dön-
minde yine 1 ng/ml'nin altına düşmektedir (4,
7, ll).

Kısraklarda luteal fazın uzaması ovaryum-
da oluşabilecek bir kalıcı korpus luteuma bağ-
lanmakta olup, kalıcı korpus luteumun 35 ila 90
gün arasında etkin olduğu bildirilmektir (5).

Kalıcı korpus luteumun oluşmasındaki ne-
denler tam olarak açıklanamamakta birlikte, bu
olgudan sorumlu olabilecek iki mekanizma dü-
şünülmektedir. Birincisi ve en yaygın olduğuna
inanılan neden luteolizisin tamamlanabilmesi
için gerekli olan PGF2 u'nın yeterince salgılan-
maması ikincisi ise PGF2 u salınımının normal
olduğu siklusun i4. günü civarında bir diöstrus
ovulasyonun şekillenebileceği ve bu durumun
kalıcı korpus luteuma neden olabileceğidir.
Yine erken dönemde oluşabilecek bir embriyo-
nik ölüm korpus luteumun kalıcı hale geçmesi-
ne neden olabilmektedir (8, 9). Kalıcı korpus
luteumun klinik tanısı yüksek progesteron kon-
santrasyonunun etkisi ile ortaya çıkan durumun
beklenen östrusta devam etmesi ile yapılabil-
mektedir. Yüksek progesteron konsantrasyonu-
'na bağlı olarak östrusun belirgin olmaması, ser-
viks uterinin sıkıca kapalı olması, vaginanın
kuru, uterusun bir miktar tonik olması dikkat
çeker. Benzer durumun gebelikte de progeste-
ron etkisi ile ortaya çıkacağı gözönüne alınarak
kalıcı korpus luteuma bağlı anöstrus olgularının
teşhisinde öncelikle gebelik elimine edilmelidir
(lO).

Bu çalışmada çiftleşme sezonlarında östrus
siklusu göstermeyen kısraklara, Prostaglandin
F2 u sentetik analoğu olan Cloprostenol uygu-
layarak östrus sikluslarının başlatılması ve bu
uygulama esnasında, ovaryum fonksiyonlarının
izlenmesinde iyi bir parametre olarak kabul edi-
len progesteron hormonunun kan serumundaki
seviye değişimlerinin incelenmesi amaçlandI.

Materyal ve Metot

Bu çalışma Gemlik Askeri Veteriner Araş-
tmua Enstitüsü ve Eğitim Merkez Komutanlığı
yetiştirmesindeki kısraklar üzerinde yapıldı.
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Çalışmada çiftleşme sezonlarında olmasına
karşın anöstrusta olan iO kısrak kullanıldı. Kıs-
raklardan 3 tanesi doğumdan sonra tay kızgınlı-
ğı gösterdi ve ardından uzun bir süre östrus gös-
termedi. Çalışılan kısraklarda anöstrus
uzunluğu en kısa 39, en uzun 81 gündü. Dene-
meye alınan kısraklara 500 .. g. Cloprostenol
kas içi enjekte edildi. Kan progesteron düzeyle-
rini belirlemek için Vena jugularis' den yaklaşık
3 mL.kan alındı. Serumu ayrıldıktan sonra hor-
mon analizleri yapılıncaya kadar -20 °C'de sak-
landı.

Kan örnekleri enjeksiyonun yapıldığı gün,
enjeksiyondan sonra ilk östrus belirtilerinin gö-
rüldüğü gün ve bunu takip eden 6 gün süre ile
alındı. Hormon analizleri Radioimmunoassay
(RIA) yöntemi ile yapıldı (l2).

Bulgular

Tablo i 'den izlenebileceği gibi Cloproste-
nol enjeksiyonundan sonraki 3. gün 4 kısrak, 4.
gün 2. 5. gün 3 ve 6. gün i kısrak östrus belirti-
leri gösterdi.

Serum progesteron seviyeleri Cloprostenol
uygulandığı gün 4.01 1.0 ng/ml, östrusta
0.5 O.IL ng/ml, sonraki 1. gün lA 0.2 ı:ı:g/ml,
2. gün ise 2.6 0.2 ng/ml ölçüldü. üstrus
4.2 0.6 gün sürdü.

Tartışma ve Sonuç

Kalıcı korpus luteumlara bağlı uzun süren
diöstrusların sağıtımında PGF2 alfa analogları-
Tablo I. Ctoprastenol enjeksiyonundan sonra ilk ösırusun

görüldüğü günler
Table i.Days of fırst oestraus observed after cloprasıenol

injection.

i Kısmı: Say~sı (n=lO) i Östrus görüldüğü gün

4 3. gün

i 2 L. 4. gün --

,-- 1-
3 5. gün j

i i .__ 1 "_ 6. gün ._

Tablo 2. Enjeksiyon günü. östrus ve ovutasyondan sonraki
i. ve 2. günlerde kan progesteron düzeyleri

Tabto 2. Lcvels of blood progesterone on the day of injec-
ıion. oestrous period. i sı and 2 nd day of ovulation.

2 nd day of oyutation

L. Gün------~,---p-r~-!i-e-s-te-ı~~~~

~nje~~iy()n günü._----t----. 4.0 1.0. i
~Osırus dönemi ------ı- 0.5 O.ii

~O"I"yo""" """kı ı. ,il" -I ---'.4 0.2 --

I Ovulasyondan sonraki 2. gün 2.6 0.2
-- ._ _ o ._._.. " • • J

••• J
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nın kullanılması damızlık at yetiştirilen çiftlik-
lerde hızla geniş bir kullanım alanı bulmuştur
(I, 6). Bosu ve Turnel (3) 8 kısrakta yaptıkları
çalışmada Cloprostenol uygulanmasından sonra
4. günde bütün kısrakların östrus gösterdiğini
ve progesteron miktarını östrus döneminde 1
ng/ml'nin altında, diöstrus döneminde de 5 ng/
ml olarak ölçtüklerini bildirmektedir. Berwyn-
Jones ve Irwine (2) yaptıkları çalışmada 99 kıs-
rağın tedaviden sonraki 5 gün içinde östrus gös-
terdiğini kısrakların %85'inin progesteron sevi-
yesinin tedaviden önce 2ng/ml' den yüksek,
tedaviden sonra da 0.5 ng/ml'nin altında oldu-
ğunu bildirmektedirler. Varadin ve Korenic
(14) 25 losraktaki çalışmalarında östrusun teda-
viden sonraki 6 gün içinde oluştuğunu bildir-
mektedirler.

Bu çalışmada losrakların tümü Cloproste-
nol uygulamasına tedaviden sonraki 3-6 gün
içinde yanıt verdi. Cloprostenol uygulamasının
ilk günü kan progesteron seviyesinin 4 ng/ml
olması ovaryurnda bir kalıcı korpus luteumun
varlığını, tedaviden sonraki günlerde 0.5 ng/
m!'ye düşmesi östrusu ve daha sonraki günler-
de 1.4 ng/ml ve 2.6 ng/ml'ye yükselmesi ovu-
lasyonun gerçekleşip ovaryurnda siklik korpus
luteumun şekillendiğini belgeledi.
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