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KıSRAKLARDA KAN PROGESTERON DÜZEYİNİN
ÖLÇÜMÜ İLE GEBELİCİN TANısı

Muzaffer Çelebi!, Çetin Kılıçoğlu2

Pregnancy diagnosis in mares by determination of the blood progesterone
concentration

Summary: fn this study the serum levels of progesterone in mares were
determined by Radioimmunoassay (RfA) and Enzymeimmunoassay (EfA) for
early pregnancy diagnosis on day 20 following mating.

Serum progesterone concentrations on day 20th after flrst mating were ob-
tained to be 5.8Il.53 ng/ml and 0.83i:fJ.37 ng/ml by RJA, 5.7Il .42 ng/ml and
0.74ifJ.28 ng/ml by EfA in pregnant and non-pregnant mares, respectively.

Progesterone levels were compared by using both RfA and EfA and the co-
efficient of correlation was 0.93. The accuracy of the progesterone test to preg-
nancy and non-pregnancy were %87.5 and 100%, respectively.
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Özet: Bu çalışmada, gebeliğin erken dönemde teşhisi amacı ile ilk çiftleş-
meden sonraki 20. günde kan progesteron düzeyleri Radioimmunoassay (RfA)
ve Enzymeimmunoassay (EfA) yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak ölçüldü.

İlk çiftleşmeden sonraki 20. günde serum progesteron düzeyi. gebe olanlar-
da RJA ile 5.8r.1.53 ng/ml, gebe olmayanlarda 0.83r.O.37 ng/ml, EfA ile gebe
olanlarda 5.7r.1.42 ng/ml, gebe olmayanlarda ise 0.74r.O.28 ng/ml tespit edildi.

R/A ve E/A ile tayin edilen progesteron miktarlarının karşılaştırılmasında
korelasyonun 0.93 bulunduğu bu çalışmada, 20. günde gebe olanların teşhisin-
deki doğruluk oranı %87.5, gebe olmayanların teşhisindeki doğruluk oranı da
%/00 olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Gebelik teşhisi. Progesteron, Kısrak.

Giriş

Kısraklarda erken gebeliğin teşhisi için bu-
güne kadar birçok klinik ve laboratuvar teşhis
yöntemleri geliştirilmiştir. Ultrasound, rektal
palpasyon ve radyografi gibi klinik yöntemlerin
doğru sonuç vermesine karşın kan, idrar, süt
gibi biyolojik sıvılarda hormon tespitine dayalı,
duyarlı immunolojik yöntemlerin uygulamaya
konulması hayvanlarda erken gebelik teşhisini
kolaylaştırmaktadır.

Korpus luteum hormonu olan prageste-
ran'un kanda veya sütte Radioimmunoassay
(RIA) veya Enzymeimmunoassay (EIA) ile yo-
ğunluğu tesbit edilerek gebeliğin erken tanısı
yapılabildiği gibi ovaryum fonksiyonları da iz-
!enebilmektedir.

Bu tekniklerin kısraklarda uygulamaya ko-
nulması ile bugün gebelik teşhisi için kullanıl-
makta olan rektal ve vaginal muayene uygula-
maları en aza indirilerek, bu metodlara bağlı
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olarak oluşabilecek rektum yaralanmaları,
abortlar, embriyonik ve fötal ölüm oranları
azaltılabilir, ayrıca iş gücü ve zamandan kazanı-
labilir. Rektal muayeneye izin vermeyen kısrak-
ların gebeliği bu yöntemlerle kontrol edilerek
bunların neden olduğu iş kazaları azaltılabilir.

Terblanche ve Maree (9) gebe kısraklarda
çiftleşrneden sonraki 21. günde plasma proges-
teron düzeyini 5-9 ng/ml, Margaret ve ark. (3)
5-16 ng/ml, Muesi ve ark. (4) 10.3-23.9 nmolll,
Sato ve ark. (7) çiftleşmeden sonraki 20. günde
gebelerde 5.8 ng/ml, gebe olmayanlarda ise i
ng/ml olarak bildirilmektedirler. Tomasgard ve
Benjaminsen (lO) 64 kısrakta yaptıkları çalış-
mada gebe kısrakların kan progesteron düzeyini
çiftleşmeden 3 hafta sonra 2 ng/ml'nin üstünde,
gebe olmayanlarda ise 2 ng/ml 'nin altında bul-
muşlardır. Vries ve ark. (11) tohumlamadan 18
gün sonra kan progesteron düzeyini ölçerek ge-
beli ği belirlemek amacıyla 75 kısrakta yaptıkla-
rı çalışmada, gebelik eşik sınırını 2 ng/ml kabul
ederek gebe olmayanların teşhisindeki doğruluk
oranını % 100, gebe olanların teşhisindeki doğ-
ruluk oranını da %78.3 olarak bildirmektedirler.
Embriyonik ölümler dikkate alındığında pozitif
teşhisin güvenilirliğini %91.6, tüm testin güve-
nilirliğini ise %87.4 olarak bildirmektedirler.
Palmer ve ark. (5) 72 kısrakta yaptıkları çalış-
mada progesteron düzeyi 1.5 ng/ml' den düşük
olan tüm kısrakların gebe olmadığını, yüksek
olanların ise gebe olduğunu tesbit edip, bu yön-
temle gebeliğin teşhisindeki doğruluk oranını
%96 olarak bildirmektedirler. Elmore ve ark (1)
gebeliği rektal palpasyon ve ultrasound ile doğ-
ruladıkları çalışmalarında gebe kısrakların kan
progesteron düzeylerinin çiftleşmeden sonraki
3. haftada 2 ng/ml den düşük olmadığını bildir-
mektedirler .

Bu çalışmada kısraklarda çiftleşmeden
sonraki 20. günde kan progesteron düzeylerinin
RIA ve EIA yöntemleriyle karşılaştırmalı ola-
rak ölçülüp gebeliğin erken dönemde teşhis
edilmesi ve son tohumlamanın yapıldığı gün ile
son tohumlamadan sonraki 6. günde kan pro-
gesteron düzeylerinin tesbit edilmesi amaçlan-
mıştır.

Materyal ve Metot

Çalışma Gemlik Askeri Veteriner Araştır-
ma ve Eğitim Merkez Komutanlığı Yetiştirme-
sindeki 20 kısrakta yürütüldü. Çalışmaya i99 i
yılı Mayıs ayının 2. yarısında başlandı. Kısrak-
ların kızgınlIğl Aygır muayenesi ile tesbit edil-
di. Tohumlama kızgınlığının 1. gününden başla-
yarak 48 saatte bir tekrarlamak suretiyle doğal
aşırola yapıldL Tohumlamadan sonraki 60
günde rektal palpasyon ile gebelik araştırıldı.
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Kan örnekleri son tohumlamanın yapıldığı gün;
son tohumlamadan sonraki 6. gün ve ilk tohum-
lamadan sonraki 20. günde olmak üzere toplam
3 kez, vena jugularisten yaklaşık 3 ml alındı.
3000 rpm'de 15 dakika santrifuje edilerek se-
rumlar ayrıldı ve hormon analizleri yapılana
kadar -20°C'de saklandı. Serumda progesteron
RIA (8) ve EIA (6) yöntemleri ile karşılaştırma-
lı olarak tayin edildi. RIA ve EIA ile elde edilen
sonuçlar arasındaki korelasyon MS-DOS mini-
tab standart versiyonlu paket program kullanıla-
rak hesaplandı. RIA ile progesteron tayininde
standartlar progesteron içermeyen at serumunda
0.3125,0.625, 1.25,2.5,5.0, 10.0,20.0 ng/ml
olacak şekilde hazırlandı. Deney tüplerine 20 }l i
serum veya standart, 100 }ll 3H-progesteron,
100 }l i progesteron antikoru ve 300 }l i tampon
kondu ve 60 dakika 37°C'de, 1 gece + 4°C'de
inkübe edildi. Serbest kısımlar aktif kömür ile
ayrıldıktan sonra bağlı kısım beta sayacında sin-
tilatör içinde sayıldı. Sonuçlar standart eğriden
okunarak hesaplandı.

EIA ile progesteron tayininde çift antikorlu
mikrotitrasyon plak enzymeimmunoassay yön-
temi kullanıldı. Standartlar progesteron içerme-
yen at serumunda 0.375, 0.75, 1.5, 3.0, 6.0,
12.0, 24.0 ng/ml düzeyinde olacak şekilde ha-
zırlandı. Tavşan IgG'sine karşı koyunlarda üre-
tilen antiserumdan saflaştırılan IgG ile kaplanan
mikroplaklara l}ll serum, 100 }li progesteron
antiserumu ve IOO}l1 horse redish peroxidase
(HRP) enzimi ile işaretli progesteron konjugatı
pipetlendi. 37°C'de 2 saat inkübasyondan sonra
plaklar 4 kez yıkama solüsyonu ile yıkandı.
Plaklara delik başına I50}l1 substrat solüsyonu
kondu ve plaklar 40 dakika oda ısısında inkübe
edildi. Her deliğe 50}l1 4N H2S04 ilave edile-
rek renk reaksiyonu durduruldu ve oluşan renk
yoğunluğu fotometrede 450 nm filtre kullanıla-
rak okundu. Sonuçlar standart eğriden okunarak
hesaplandı.

Bulgular

Kan progesteron ölçümleri sonucu gebe
kabul edilen 16 kısrakta son tohumlamanın ya-
pıldığı gün progesteron miktarı RIA ile
0.36~.22 ng/ml, EIA ile 0.36~.ı 8 ng/ml
(Tablo 1), son tohumlamadan sonraki 6. günde
RIA ile 7.3:t1.96 ng/ml, EIA ile 7.2:t2.! ng/ml,
(Tablo 2), ilk tohumlamadan sonraki 20. günde
RIA ile 5.8:t1.53 ng/ml, EIA ile 5.7:tl.,42 ng/
ml (Tablo 3) ölçüldü. Gebeliğin 60. gününde
yapılan rektal palpasyonda, progesteron ölçüm-
leri sonucu gebe kabul edilen 16 kısraktan
2'sinin gebe olmadığı anlaşıldı. Bu 2 kısrağın
progesteron düzeyleri RIA ile 4.9 ng/ml ve 5.7
ng/ml, EIA ile 4.5 ng/ml ve 4.6 ng/ml olarak öl-
çüldü.
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Tablo i: Gebe kısraklarda son tohumlamanın yapıldığı gün kan
progesteron düzeyleri.

Table i: Levels of progesterone on the day of last mating in preg-
na nt mares

n:16

Tablo 2: Gebe kısraklarda son tohumlamadan sonraki 6. gün kan
progesteron düzeyleri

Table 2: Levels of progesterone on 6th day alier last mating in
pregnant mares.

n:16
RIA n ml

0.23
0.42
0.50
0.49
0.23
0.19
0.15
0.15
0.22
0.57
0.38
0.97
0.67
0.27
0.24
0.18

x= 0.36.6:tO.22

EIA n ml
0.32
0.38
0.48
0.56
0.26
0.30
0.22
0.33
0.25
0.48
0.42
0.78
0.72
0.25
0.17
0.16

x= 0.36:tO. i8

RIA(ng/m1) EIA (ng/ml)
9.2 9.8
5.3 5.9
6.3 6.8
7.6 7.1
6.1 7.2
9.9 8.6
7.8 8.1
7.1 6.3
5.3 4.8
6.9 6.2
10.1 11.4
8.6 9.5
10.3 9.2
7.8 6.9
3.8 3.2
4.9 4.2

x=7.3:t1.96 x=7.2:t2.1

Tablo 3: Gebe kısraklarda ilk tohumlamadan sonraki 20. gün kan
progesteron düzeyleri

Table 3: Levels of progresterone on 20 ıh day af ter first mating in
pragnant mares.

Şekil i: RIA ve EIA ile tayin edilen progesteron miktarlarının
karşılaştırılması.

Fig. i: The comparison of the progesterone levels determined by
RIA and EIA.

n:16

O+----ıf---+-+----ıf---+-+----ıf---+-+----ı
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Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada gebe kısrakların kan proges-
teron düzeyi ilk çiftleşmeden sonraki 20. günde

Gebe kısraklarda siklusun 20. günü RIA ve
EfA ile tayin edilen progesteron miktarları kar-
şılaştırılarak her iki yöntem ile elde edilen so-
nuçlar arasındaki korelasyon r=O.93 olarak he-
saplandı ve bu korelasyonun istatistiki olarak
önemli olmadığı (p>O.50) anlaşıldı (Şekil I).

Progesteron ölçümü ile ilk çiftleşmeden
sonraki 20. günde gebe olanların teşhisindeki
doğruluk oranı %87.5, gebe olmayanların teşhi-
sindeki doğruluk oranı da % i00 olarak bulun-
du.
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RlA(ng/ml) EIA(ng/ml)
4.0 4.4
6.7 6.9
9.2 8.7
5.5 4.9
7.5 6.7
4.2 4.5
6.3 5.9
3.7 4.3
5.5 5.1
4.9 (-) 4.5( -)
7.8 7.6
6.6 6.2
6.7 7.4
4.8 4.1
4.3 4.9
5.7(-) 4.6(-)

x=5.8+1.53 x=5.7+1.42

Kan progesteron ölçümleri sonucu gebe ol-
madığı saptanan 4 kısrakta son tohumlama
günü progesteron miktarı RIA ile OA 1:tO.ı9 ng/
ml, EIA ile OA5:tO.22 ng/ml, son tohumlama-
dan sonraki 6. günde RIA ile 7 .ı8~2.65 ng/ml,
EIA ile 7.33~2.95 ng/ml, ilk tohumlamadan
sonraki 20. günde RIA ile 0.83~0.37 ng/ml,
EIA ile 0.74~0.28 ng/ml ölçüldü (Tablo 4). Bu
kısrakların tamamı izleyen siklus dönemlerinde
tekrar kızgınlık gösterdi.

_____ 1
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Son tohwnlamadan sonraki İlk tohwnlamadan sonraki
6. 20. ün

Tablo 4: Gebe olmayan kısraklarda son tohumlama günü. son tohumlamadan sonraki 6. gün ve ilk lohumlamadan sonraki 20. gün kan pro-
gesleron düzeyleri.

Table 4: Levels of hlood progesterone on the last and on 6 th day after lasl maling and on 20 ıh day af ter the firsl mating in non-pregnant
mares.

n:4

Son tohwnlama günü

0.67
0.20
0.44
0.33

x=0.41:tO.19

EIA n ml

0.72
0.18
0.53
0.38

x=0.45:tO.22

RIA ile 5.8i:1.53 ng/ml, gebe olmayanlarda ise
O.83i:0.37 ng/ml ölçüldü. Gebe olanlarda en
düşük progesteron düzeyi 3.7 ng/ml, en yüksek
ise 9.2 ng/ml tesbit edildi. Gebelerden ve gebe
olmayanlardan elde edilen progesteron değerle-
ri diğer araştırıcıların sonuçlarına uyum göster-
di (32,4,7,9).

Son tohumlamanın yapıldığı gün kan pro-
gesteron değerlerinin RIA ile 0.36i:Ü.22 ng/ml,
EIA ile 0.36i:Ü. 18 ng/ml olarak bulunması to-
humlamanın uygun zamanda yapıldığını, son
tohumlamadan sonraki 6. gün kan progesteron
değerlerinin RIA ile 7 .3i: 1.96 ng/ml, son to-
humlamadan sonraki 6. gün kan progesteron de-
ğerlerinin RIA ile 7.3i:1.96 ng/ml, EIA ile
7 .2i:2. i ng/ml bulunması ise progesteron düze-
yinin pik seviyesine ulaştığını gösterdi.

Serum progesteron seviyesine bağlı olarak
yapılan gebelik teşhisindeki doğruluk oranlarını
Lorin ve ark. (2) 17-19 günlük gebeliklerde
%84.6, Tmasgard ve Benjaminsen (LO)3 hafta-
lık gebeliklerde %94, Palmer ve ark. (5) 18
günlük gebeliklerde %96 olarak bildirmektedir.

Bazı araştırıcılar (I, iO) çiftleşmeden son-
raki 2 I. günde gebeliğin teşhisi için progestero-
nun eşik sınırını 2 ng/ml olarak bildirmektedir-
ler. Vries ve ark. (ll) 2 ng/ml'den yüksek
progesterona sahip kısrakları gebe kabul ettikle-
ri çalışmada gebe olanların teşhisindeki doğru-
luk oranını %91.6, gebe olmayanların teşhisin-

deki doğruluk oranını da % 100 olarak bildir-
mektedirler.

Bu çalışmada yüksek progesteron ölçümü
sonucu (4.9 ng/ml ve 5.7 ng/ml) gebe olarak de-
ğerlendirilen 2 kısrağın 60. günde yapılan rektal
muayenede gebe olmadıkları anlaşıldı. Bu kıs-
rakların embriyonik ölümü takiben uzayan bir
luteal faza girmiş olabilecekleri sanılmaktadır.

RIA ve EIA ile elde edilen sonuçlar arasın-
daki korelasyonun 0.93 bulunması, deneylerin
hassasiyetini ve hormon tayininde RIA veya
EIA yöntemlerinden birisinin başarılı bir şekil-
de kullanılabileceğini gösterdi.

Sonuç olarak, RIA ve EIA teknikleri ile
progesteron hormonunun ölçülmesi, gebeliğin
erken teşhisi amacı ile kullanılabileceği gibi, bu
alanda yapılacak diğer çalışmalarla kısraklarda
önemli ekonomik kayıplara neden olan çeşitli
infertilite problemlerinin tanısı ve sağaltımı
mümkün olabilecektir.
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