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Özet: Bu çalışmada, Çanakkale yöresindeki 1-4 başlık aile tipi sütçü inek işletmelerinde hormon kontrollu tohumlamanın et-
kinliği araştırıldı. Materyalolarak seçilen toplam 60 baş sağlıklı inek 2-9 yaşlar arasında olup, 58'i Holstein ve2'si ısviçre esmeri ır-
kındandı. Postpartum 45-60. günler arasında bulunan ineklerde, uygulamalara başlamadan ;.ince, genel beden kondisyonu (BKS) de-
ğerlendirildi. Materyalolarak seçilen hayvanlar rastgele örnekleme yöntemi ile, herbiri 20 inek içeren 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba,
O. günde GnRH ve 7. günde PGF2a enjekte edildi. Dokuzuncu günde ikinci GnRH enjeksiyonunu takiben, 24 saat sonra sun'i to-
humlama uygulandı. Ikinci gruba O. günde ilk, 11. günde ikinci PGF2a enjeksiyonu ve izleyen 80. saatte tohumlama yapıldı. Kontrol
olarak değerlendirilen üçüncü gruptaki ineklere, östrusların belirlenmesi konusunda günde üç defa 30'ar dakika süre ile gözlem ya-
pılması şeklinde bir öneride bulunularak, bu çerçevede sun'i tohumlama yapıldı. Hormon uygulama gruplarında ilk enjeksiyon (O.
gün) ve tohumlamadan sonraki 21. günde süt örnekleri alındı. Kontrol grubunda ise sadece 21. günde örnekleme yapıldı. Total süt ör-
neklerindeki progesteron hormonu düzeyleri mikrotitrasyon plak enzimimmunassay tekniği kullanılarak belirlendi. Tohumlamaları
takip eden 21. günde östrus göstermeyen ve süt progesteron düzeyi 5 ng/ml'nin üzerinde bulunan inekler gebe olarak kabul edildi.
Östrusları yineleyen hayvanlar yeniden tohumlandı. Bu şekilde tüm gnıplardaki inekler 3 tohumlama boyunca izlendi. Östnıs gös-
termeyen ineklerde ise, 45-60. günlerde yapılan rektal muayeneler ile kesin gebelikle ilgili bulgular araştırılarak tanılar doğrulandı.
Ovsynch yöntemi ile senkronize edilen birinci grupta ilk tohumlamada gebelik oranı %25, üç tohumlama sonrasında %50; çift PGF2a
enjeksiyonu sonrası tohumlanan ikinci grupta ilk tohumlamada gebelik oranı %45, üç tohumlama sonrasında %70 olarak belirlendi.
Kontrol grubu için ise aynı değerler, sırasıyla %50 ve %75 olarak hesaplandı. Çalışma gruplarında gebelik başına tohumlama sayıları
sırasıyla, 1.70, 1.35 ve 1.33 olarak saptandı. Doğum-yeniden gebe kalma ile ilk tohumlama-gebe kalma süreleri ise yine sırasıyla,
78,60:t6,44 ve 17,70:t6,66 gün; 77,78:t4,02 ve 10,00:t3,75 gün; 62,20:t3,42 ve 8,06:t3,07 gün olarak belirlendi. Tohumlamalar sı-
rasında ineklerin beden kondisyon skoru, ikinci grup dışındaki tüm ineklerde, göz önünde tutulan bütün fertilite parametrelerinde rol
oynadı. Ovsynch yönteminde ilk GnRH enjeksiyonu sırasında ineklerin luteal dönemde bulunmasının izleyen tohumlamalardaki ge
beli k oranını etkilemediği belirlendi. Sonuç olarak, kiiçük ölçekli aile tipi sütçü inek işletmelerinde yürütülen bu çalışmanın bul-
guları; hormon kontrollu tohumlamalara kıyasla, iyi bir östrus gözlemi sonrasında tohumlanan ineklerde ilk ve üç tohumlama son-
rasında gebelik oranlarının daha yüksek ve buna paralelolarak doğum-gebe kalma aralığının daha kısa olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Aile tipi işletme, fertilite, kontrollu tohumlama, sütçü inekler

Effectiveness of controlIed breeding on fertility in family size dairy cow herds

Summary: The aim of this study was to asses the efficiency of timed-artificial inseminations based on estrus and ovulation
synchronization in family-size dairy herds. A total of 60 dairy cows (58 Holstein Fresian and 2 Brown Swiss) between 2-9 years of
age, normally laboured, completed involution process and exhibited the signs of estrus through the 45'h day after parturition, miss ha-
ving an abnormal vulvar discharge and actually on the 45 to 60 days postpartum were assigned as the materia1. All cows were scored
of the basis of 5-scaled body condition score (BCS) test. Cows were divided into 3 study group s (n=20) randomly. Animals in group
i were administered GnRH on day O, PGF2a on day 7, a second GnRH on a 9 dayand artificially insemİnated 24 hours after the last
GnRH treatment, where as the cows received two PGF2a injections (on day O and ll) and inseminated at 80'h after the last injection
in group 2. All controls (group 3) were detected for the estrus signs three times a day for 30 minutes and cows showing the estrus
signs were artificially inseminated. Milk samples were collected on the first injection day (group 1, 2 and 3) for the progesterone
analysis with the microtitration plaque enzymeimmunoassay tecnique. The cows not showing estrus signs 21 day s after insemination
and having a milk progesterone level above 5 ng/ml were assigned as pregnant, pregnancy diagnosis were performed on days 45-60
after insemination. First and all service conception rates in study groups were found as, 25 and 50% (group i), 45 and 70% (group 2),
50 and 75% (group 3-control). The mean insemination numbers per pregnancy were 1./0 (group I), 1.35 (group 2) and 1.33 (groı:p
3). Calving to conception and service to conception intervals were observed as 78,60:t6,44 and 17,70:t6,66 days (group i),
77,78:t4,02 and 10,00:t3,75 days (group 2), 62,20:t3,42 and 8,06:t3,07 days (group 3-control), respectively. Body condition scores
influced all reproductive parameters in all groups except group 2. In addition, the luteal status of the cows did not effect the sub-
sequent conception rates in Ovsynch method (groupI). As a result, it was evident that the conception rates in the first and all in-
seminations with only estrus detection (group 3: control) were higher and calving to conception intervals were shorter when com-
pared with the hormon-administered groups (group i and 2) on the basis of family size dairy herds.
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* Aynı başlıklı doktora tezinden özetlenmiştir.
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Giriş
Sağlıklı ve dengeli beslenen sütçü ineklerde postpartum

90. günden önce gebeliğin şekillenebilmesi için, 45-60.
günlerde senkronize tohumlamalara da başvurabilmektedir.
Ülkemizde yapılan sınırlı sayıda araştırmalar sonucunda,
östruslann belirlenme güçlüğüne çözüm olarak önerilen
hormon kontrollu tohumlamanın sürü fertilitesi üzerinde
olumlu etkileri olduğu ileri sürülmektedir (1,2,4,10,34).

Siklik ineklerde, planlı tohumlamalar için, corpus lu-
teum'un fonksiyonlanna yönelik başlıca iki temel yöntem
kullanılmaktadır. Bunlardan ilki; corpus luteum'un en-
dogen regresyonu şekillenmeden önce, progesteron pre-
paratlannın uygun bir süre kullanımı ile progestatif fazın
uzatılmasını kapsamaktadır (40). İkinci yöntem ise, siklik
corpus luteum'un ortadan kaldırılmasıdır ve bu amaçla lu-
teolitik etkili PGf2a ve analoglan çeşitli yöntemlerle kul-
lanılmaktadır. En sık kullanılan yöntem 9-11 gün arayla iki
PGf2a enjeksiyonudur. tık enjeksiyondan sonra ineklerin
%60'ında olumlu yanıt şekillenirken, ikinci enjeksiyon
sonrasında %100' e yakın sonuç alınabilmektedir. Senk-
ronizasyon sonrasında, şekillenen östrusun ikinci yansında
tohumlama uygulanabileceği gibi; ikinci PGf2a~ en-
jeksiyonundan, ineklerde 72-96 saat, düvelerde ise 60-72
saat sonra da tohumlamalar yapılabilmektedir (5,8).

PGf2a siklik aktivite gösteren ineklerde ve siklusun
yalnız 5-17. günlerinde etkilidir. Bu süreçte ekzogen uy-
gulandığında enjeksiyondan 2-5 gün sonra fertil bir östrus
ve ovulasyon meydana gelir. Ovariumlardaki follikül di-
nanıiği sürecinde dominant follikülün bulunduğu aşamaya
bağlı olarak, östrus belirtilerinin ve dolayısıyla ovu-
lasyonun geniş bir zaman aralığına yayılmasının fertil bir
tohumlama yönünden olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu
durum son yıllarda araştırmacılan ovulasyonun daha kısa
bir zaman aralığında şekillenmesini sağlayabilecek yön-
temlerin geliştirilmesine yönlendinniştir.

Son yıllarda ovulasyonun kontrolu (Ovsynch) ama-
cıyla GnRH'nın PGf2a ile kombine kullanılmasına baş-
lanmıştır. Bu amaçla önce siklusun rastgele bir döneminde
GnRH uygulanarak dominant follikülün ovulasyonu veya
regresyonu ile subordinat folliküllerin luteinizasyonu sağ-
lanmaktadır. Bu luteinizasyonu izleyen ikinci günden itiba-
ren yeni bir folliküler dalga başlamaktadır. Gonadotropin
salınım hormonu uygulamasını izleyen 7. günde PGf2a en-
jeksiyonu ile tüm luteal dokulann luteolizisi oluşturul-
makta; 24-60 saat sonra uygulanan ikinci GuRH enjeksiyonu
ile preovulatorik LH salınımı ve dolayısıyla ovulasyon
uyanlmaktadır (17,33).

Birçok araştırmacı, ovulasyonun kontrolu (Ovsynch)
yöntemi uygulanan ineklerde, PGf2a ile senkronize edilen
gruplara oranla, östrus görülme oramUl: ve gebelik yüz-
desini daha yüksek bulmuşlardır (14,36). Bazı araştırıcılar
ise, ovsynch'i takiben kontrollu tohumlamalardaki gebelik

oranını, östrus gözlenerek yapılan tohumlamalanın gebelik
oranından daha düşük bulduklanni ileri sürmpktedirler

. i i.
(21,29). Bunun yanısıra, düvelerdeki uygulamal¥In ınek-
lerdekilerle aym etkinliğe sahiP! olmadığı i da be-
lirtilmektedir (22). Anılan nedenlerlf GnRH+pqf2a kom-
binasyonunun kullanılmasında co-syn~h: he~t-s1nch, pre-
synch, hibrit-synch, sele~t-synch i gıbı yontefnler g~-
liştirilmiş ölup, bu konudaki araştırmalar devam ertmektedır

(6,33). I,
Sunulan çalışmamn amacı, kontrollu tohunllama için

östrus senkronizasyonu yönteminin Iyanısıra, ovlulasyonun
senkronizasyonu (ovsynch) yöntemihin etkinliği~ıi, fertilite
parametrelerini göz önünde tutarJk araştırmak ve ge-
nellikle intansif organize işletmeleJ için öngöd.ilen kont-
rollu tohumlama yönteminin aile tiJi yetiştirmeıh için ya-o
rarlanılabilirliğini saptamaktır.

Materyal ve Metot i
Materyal i

Bu çalışma Çanakkale iline bağlı 16 köyde,! 1-4 başlık
i '

aile tipi sütçü inek işletmelerinde yürütüldü. Materyal ola-
rak seçileJiltoplam 60 baş sağlıklı iJek, 2-9 yaşıh arasında
olup, 58'i Holştayn ve 2'si tsviçre dsmeri ırkındbdı.

Çalışma materyali, hayvan i sahiplerind~n alınan
anemnez ve yapılan rektal palpasyon sonu~;u normal
dV • i .. ~. mllogum yapmış, ınvo usyon surecını tama amış, post-i •
partum 45 gün içinde östrus belirtileri izlenmiş, patolojik
bir vulva akıntısı görülmemiş ve pJstpartum 451-60.günler
arasında Dulunan inekler arasından i seçildi. Ova,rium fonk-
siyonlannın yeniden başlamış olduğu, yapılan ırektal mu-
ayenelerde palpe edilen corpus luteJm'lar ile bel,irlendi.

Materyal, uygulamalara başımbadan önce genel vücut
kondisyo~u (BKS) yönünden, 5'li~ puantaj sistbmine göre
değerlendirildi ve 3-3.5 aralığındJ olanlar BKis +, alt ve
üst değerlerde olanlar BKS - olJak alt gruplara aynldı
(31). ,I
Metot

Materyal olarak seçilen hayvanlar herbiri ?O inek içe-
ren 3 gruba aynldı. i i

Grup 1: Bu gruba siklus dönemine bakılniaksızın, O.
günde GnRH (100 Ilg gonadoreliJ diasetat, O~arelin, Sa-
nofi-Dtf), 7. günde PGf2a (250 Ilg Clopro~\tenol, Est-
rumate, 8anofi-Dtf) enjekte edildi. Dokuzuıı'cu Igünde ikin-
ci GnRH enjeksiyonunu takiben, 24 saat ~;onra sun'i

tohumlama uygulandı. i :
Grup 2: tkinci gruba siklusun dönemine Ibakılmaksı-

zın O. günde ilk, 11. günde ikinCilPGf2a enj*siyonu ya-
pıldı. İkinci enjeksiyonu takiben 80. saatte, östrlıs belirtileri
.. .... i ak . h lı ldlgoz onune a ınm sızın, sunı to UllUamayapı ı.

Grup 3: Kontrololarak değbrlendirilen !bu gruptaki
ineklere; östruslann belirlenmesi kbnusunda gqnde üç defa
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30'ar dakika süre ile gözlem yapılması şeklinde bir öneride
bulunularak, bu çerçevede sun'i tohumlama yapıldı.

Hormon uygulama gruplarinda ilk enjeksiyon (O.
gün) ve tohumlamadan sonraki 21. günde süt örnekleri
alındı. Kontrol grubunda ise sadece 21. günde örnekleme
yapıldı. Koruyucu madde olarak K2Cr04 içeren LO ml'lik
polietilen tüplere alınan örnekler, soğuk zincirde, hormon
analizlerinin yapılacağı Ankara Nükleer Tarım ve Hay-
vancılık Araştırma Enstitüsü Fizyoloji Laboratuvarına ile-
tildi. Bu kururnda total süt örneklerindeki progesteron hor-
monu düzeyleri mikrotitrasyon plak enzymimmunassay
tekniği kullamlarak belirlendi. Testlerde kullanılan "Horse
Radish Peroxsidase" ile işaretli progesteron ve anti pro-
gesteron-IgG adı geçen kurum tarafından üretildi. Çalışma
sırasında testin duyarlılığı i.25 pg /ml, inter (test içi) ve
intra assay (testler arası) coefficient variation (varyasyon
katsayısı) Kl:%l, K2:%5 ve 2IKI:%3, K2:%12 olarak bu-
lundu (20).

Tohumlarnaları takip eden 21. günde östrus gös-
ternıeyen ve süt progesteron düzeyi 5 ng/ml'nin üzerinde
bulunan inekler gebe olarak kabul edildi (25). Östrusları
yineleyen hayvanlar yeniden tohumlandı. Bu şekilde tüm
gruplardaki inekler 3 tohumlama boyunca izlendi. Östrus
göstermeyen ineklerde ise, 45-60. günlerde yapılan rektal
muayeneler ile kesin gebelikle ilgili bulgular araştınlarak
tanılar doğrulandı.

Çalışma gruplarında, tohumlanan ineklerde fertilite
durumunu değerlendirmek üzere izleyen satırlardaki pa-
rametreler kullanıldı: lık tohumlamada gebelik oranı (%);
üç tohumlamada gebelik oranı (%); her gebelik için gerekli
tohumlama sayısı; doğum-ilk tohumlama aralığı (gün);
doğum-gebelik aralığı (gün); ilk tohumlama-gebelik aralığı
(gün) (24). Bu parametreler yöntemlerin etkinliği yö-
nününden gruplar arasında karşılaştırıldı.

Çalışma bulgularının istatistiki değerl~ndirilmesinde
kikare, Kruskall-Wallis, Duncan tek yönlü varyans analizi
ve Man-Whitney U (MU) testleri kullanıldı (9),

Bulgular .
Postpartum 45-60. günler arasında ovsynch ve çift

prostaglan~in enjeksiyonu yöntemleriyle ovulasyon ve öst-
ruslan senkronize edilen iki tedavi grubu ile senk-
ronizasyon yöntemi uygulalll11aksızın, östrusları göz-
lenerek tohumlanan, kontrol grubuna ait reprodüktif
parametreler Tablo i ve 2'de sunulmaktadır.

Tablo I. Çalışma gruplannda gebe kalma oranlan.
Table I. Pregnancyrates in the experiment groups.

Gebelik oranları (%) Grup i Grup 2 Kontrol
(N=20) (N=20) (N=20)

ıık tohumlama sonrasında 25 45 50
Üç tohumlama sonrasında 50 70 75

Tablo bulgularına göre, üç tohumlama sonucunda
grup i ile kontrol grubu arasında istatistiki yönden önemli
bir fark bulunmaktadır (p<0,05).

Çalışma gruplarında gebelik başına tohumlama sa-
yıları ise, grup l'de 1,70::tO,26, grup 2'de 1,35::tO,13 ve
kontrol grubunda ise 1,33::tO,12olarak saptanmıştır. Krus-
kal-Wallis testine göre çalışma grupları ile kontrol grubu
arasında yapılan kıyaslamada istatistiki açıdan belirgin bir
fark olmadığı gözlenmiştir (p>0,05).

Tablo 2. Çalışma gnıplarında doğum-gebelik sürecine ilişkin sü-
relerin ortalamalan. ,
Table 2. Mean calving to conception intervals in the experiment
gmups.

Süreler (gün) Grup i Grup 2 Kontrol
(N=20) (N=20) (N=20)

Doğum-ilk tohumlama 63,30:tJ,30 67,35:tl,23 53,25:t1,37

Doğum-yenidengebe
kalma süresi 78,60:t6,44 n,78:t4,02 62,20:t3,42

ıık tohumlama
gebe kalma süresi 17,70:t6,66 1O,00:t3,75 8,06:t3,07

Doğum-gebelik sürecine ilişkin süreler incelendiğin-
de, doğum-ilk tohumlama süresi yönünden, Duncan var-
yans analizi yöntemine göre, yapılan hesaplamalarda ça-
lışma gfl~pları ,ile ~ontrol grubu arasında istatistiki açıdan

".'-, . - ,. ,-
fark bulunmaktadır (p<:O,OO1). Buna karşılık, doğum-

'. " ',,1 _.

yeniden gebe kalma ile ilk tohumlama-gebe kalma süreleri
". -~ i":"'J.: '

, yönünden, Duncan varyans analizi yapıldığında istatistiki
. açıdan fark gözlenmemiştir (p>0,05).

. ,Beden. kondisyon' sk~rl~yönÜnden değerlendirilen
alt gruplar, ilk ve üç tohumlanıada gebelik oranı, gebelik
başına düşen tohumlama sayısı, doğum-ilk tohumlama sü-
resi, doğum-yeniden gebe kalma ve ilk tohumlama-gebe
kalma süreleri yönünden Tablo 3'te sergilenen değerleri or-
taya koymakta?ır. Bu parametreler açısından gruplar ara-
sında, grup içinde ve alt gruplar arasındaki karşılaştırmalar
Mann-Whitney U testine göre yapılmıştır.

'Çalışma grupları gebelik oranları açısından grup içi
değerlendirilmiştir. Buna göre grup 1'de ilk tohumlama ve
üç tohumlama sonrası gebelik oranlan incelendiğinde
BKS+ ve BKS- alt grupları arasında fark bulunmamakta-
dır. Grup 2'de ise ilk tohumlamadaki gebelik oranları ara-
sında farklılık gözlenirken (p<0,05), üç tohumlama sonrası
gebelik oranlarında fark bulunmamıştır. Kontrol grubu için
her iki parametrede de altgruplar arasında istatistiki yönden
fark bulunmamaktadır (p>0,05).

BKS+ ve BKS- olanlar için gebelik başına düşen to-
humlama sayılarında grup i ve kontrol gruplarında fark
gözlenmemiştir. Grup 2' de alt gruplar arasında istatistiki
yönden fark gözlenmiştir (p<0,05).

Süreler açısından incelendiğinde ise grup l' de BKS+
ve BKS- alt gruplan arasında doğum-yeniden gebe kalma,
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Kontrol
N

Gebelik durumu

i
Tablo 5. Uygulanangebelik tanısı yöntemleriningüvclnilirlilik
oranlannın değerlendirilmesi. i :
Table 5. Sensivityrates of the pregnaney diagnosismpthodsin
this study. i i

Grup 1 i Grup 2
N ~

P4 RP i P4 RP i P4 RP

Gebelik (+) olanlar LO 7 LO i4 LO 14 115 14 15
Gebelik(-)olanlar 109 10 b 6 6 ji 5 5

i i

P4: Süt progesterondüzeylerinegöre; RP: Rektal pa!lpasyon

i-
Uygulanan gebelik tanısı yöntemleriniı~ doğruluk

oranları bakımından, gebe ve geb~ olmayan in~klerde, ya-
pılan MW t~sti sonucuna göre tüml gruplara ve ıalt gruplara
aİt değerler arasında istatistiki açıdan fark bu-
limmamaktadır (p>0,05).

Tartışma ve Sonuç i
.. i i

Küçük ölçekli aile tipi süt ineği işletrn~lerinde yü-
rütülen bu çalışmada, östrus belirleme güçlüğ~nü ortadan
kaldırmak ve sun'i tohumlanıanıA etkinliğini Iyükseltmek
amacıyla uygulanan kontrollu tohJmlama sonuçlarının, sa-
dece östrus gözlemlerine dayanıılrak yapılan i tohumlama
bulguları ile yapılan karşılaştırmalln ve bunlara ilişkin yo-
rumlar iileyen satırlarda sunulmaktadır. i

Postpartum 45-60. günlerde tbhumlanan sağlıklı sütçü
ineklerin ilk tohumlama~a. normallgebe kalma! o~anlarıor-
talama %60-66 olarak bıldmlmekte; %50-60 hafıf sorunlu,
%45-50 orta derecede sorunlu, < ~f45 ise infe~liteye işaret
edecek derecede önemli sorunlu oiarak kabul I~dilmektedir
(15,24). Sunulan çalışmada hdrmon uygJlaması ya-
pılmadan, sadece gözleme dayokan tohuınlamalar so-I i

nucunda ilk tohumlamada gebe kalma oranı %50 olarak be-
. i !

lirlenmiş olup, en yüksek gebelik oranı: bu grupta
belirlenmiştir. Bu ortalanıa yukarı~a bildirilen ı~afif sorunlu
gruba girmektedir. i :

Çeşitli araştırmacılara (3,11,32,39) göre, ~ontrollu to-
humlama amacıyla II gün arayl~ çift PGF21~uygulanan

i

58,325

Grup 2 (N=20)
~5 <5
(N=8) (N=12)

3020

Grup i (N=20)
~5 <5

(N=lO) (N=lO)
D. günde progesteron
hormonu düzeyleri (ng/ml)
tık tohumlamadagebe
kalma oranlan (%)

Tablo 4. Çalışma gruplannda hormon uygulamalannm O. gü-
nündeki süt progesteron hormonu düzeyleri ve ilk tohumlamada
gebe kalma oranlan.
Table 4. Milk progesterone levels on the Othday ofhormone app-
lieations and first inseminationpregnaney rates in the experiment
groups.

İlk tohumlamada gebe kalma oranları bakımından
Grup 1 ve Grup 2 arasında istatiksel açıdan fark göz-
lenmemiştir (p>0,05).

Tohumlamaları izleyen 21. günde alınan süt ör-
neklerinde progesteron düzeyleri 5 nglml'nin altında olan
inekler gebelik negatif, 5 nglml ve üzeri değerler ise ge-
beli k pozitif olarak değerlendirilmiştir. Tohumlamayı iz-
leyen 45-60. günler arasında uygulanan rektal muayeneler
ile gebelikle ilgili bulgular belirlenerek kesin tanı ko-

Tablo 3. Çalışmagruplannda beden kondisyon skorlannın (BKS) fertiliteparametrelerineetkisİ.
Table 3. The effeet of body eondition seores on the infertilityparametersin the experimentgroups.
Gruplar Grup i Grup 2 i Kontroll

Alt gruplar BKS + BKS - BKS + BKS - iBKS + i BKS
(N=12) (N=8) (N=14) (N=6) (N=12) i (N=8)

tık tohumlamadagebelik oranı (%) 33,3 12,5 28,5 83,3 58,3, 37,5
Üç tohumlamadagebelik oranı (%) 50 50 64,2 83,3 83,3 62.5
Her gebelik için tohumlama sayısı 1,66 1,75 1,55 1,00 i,40 i 1,20
Doğum-ilk tohumlama süresi (gün) 62,25:tl,57 68,87:t2,27 68,70:tl,28 64,00:t2,90 55,66:tl,61 49.62:t1,88
Doğum-yeni gebelik süresi (gün) 75,33:t8,29 83,5O:tl1,21 85,20:t4,36 64,40:t3,0l 6p,ıo:t4,52 ~i6,40:t4,27
tık tohumlam~-gebekalma süresi (gün) 16,00:t0,23 20,25:t8,18 15,55:t4,98 O,OO:tO,OO ~,60:t3,96 15,00:t5,00

doğum-Hktohmnlam" HkIDhumlama-g'b'kmm' ,tl"leri nu1muştucBu doğud,,, ilişkin Lguı", T'bio 5'" ,"-
arasında istatistiksel açıdan fark belirlenememiştir nulmaktadır.
(p>0,05). Grup 2'de ise BKS+ ve BKS- olan bireyler ara-
sında doğum-yeniden gebe kalma aralığında istatistiksel
açıdan fark söz konusudur (p<O,Ol). Diğer parametreler
içinde istatistiksel açıdan fark bulunmamaktadır (p>0,05).

Kontrol grubunda BKS+ ve BKS- alt grupları ara-
sında doğum-ilk tohumlama süresi bakımından istastiki
açıcian önemli bulunmuş (p<0,05), doğum-yeniden gebe
kalma süresi ve ilk tohumlama gebe kalma süresi açısından
fark bulunmamıştır (p>0,05).

Hormon uygulamalarının O. günündeki süt pro-
gesteron hormonu düzeyleri birinci grupta 0,44-16,20 ngl
ml, ikinci grupta ise 0,45-20,00 nglml aralığında öl-
çülmüştür. Yapılan istatistik hesaplamalar sonucunda ha-
zırlanan Tablo 4'de, O.. günde 'alınan. süt örneklerinde be-
lirlenen progesieton"' Ölçümlerine göre iki alt grupta
değerlendirme yapılmıştır. Buna gÖfe birinci alt gruba süt
progesteron değeri 5 ng/mL. ve üzerindekiler, ikinci alt
gruba ise 5 nglml'ninaltındaki bireyler. alınmıştır.

i



Ankara Üniv Yet Fak Derg, 50,2003 191

ineklerden ilk tohumlamada %50-70 oranında gebelik elde
edilmektedir. Sunulan çalışmada ise aynı yöntemle to-
htmılanan ineklerde ilk tohumlama sonucunda gebelik ol-
gusu %45 gibi düşük bir oranda belirlenmiştir. Bu ça-
lışmada son PGF2a enjeksiyonundan sonra 80. saatte tek
tohumlanıa uygulanırken, birçok çalışmada genellikle 72.
ve 96. saatlerde çift tohumlama yapılması bir neden olarak
ileri sürülebilir. Bu konuya ilişkin literatür bildirimlerde;
PGF2a analogları ile senkronize edilerek tohumlanan inek-
lerde gebe kalma oranının %10-20 olumsuz etkilenebile-
ceği bildirilmektedir (27). Stevenson ve ark. (35) da post-
partum 40-46. günler arasında II gün arayla iki PGF2a en-
jeksiyonu sonrasında 80. saatte tek veya 72. ve 96. sa-
atlerde iki tohumlama yapmışlar; gebelik oranlarının her
iki uygulama grubunda da, herhangi bir hormon uy-
gulanmayan kontrol grubundan daha düşük olduğunu göz-
lemişlerdir.

İlk tohumlanıada gebelik oranı en düşük olarak be-
lirlenen ovsynch grubu için BKS faktöründen daha önem-
lisi, ikinci GnRH enjeksiyonu ile erkene alınmaya çalışılan
ovulasyon, oositin yaşam niteliğini olumsuz etkileyerek
daha fazla erken embriyonik ölüme neden olabilmektedir
(30). Nitekim, bu yöntemle, sütçü ineklerde yapılan ça-
lışmalarda ilk tohumlama gebe kalma oranları ortalama
%34 olup, %22-44 arasında değişmektedir (7,16,18,29).
Görüldüğü gibi, oldukça yeni sayılan bu yöntemin uy-
gulama sonucu gebe kalma oranlan oldukça düşük olup,
sunulan çalışmanın bulgu lan nı desteklemektedir.

Bazı araştırmacılar (12,37), tohumlamalar için son
GnRH enjeksiyonundan 16-18 saat sonrasını önermekte
iseler de bu uygulama saha koşullannda pratik olmadığı
gibi, sunulan çalışmada öngörülen 24 saatlik bir aralığın
fizyolojik yönden bir sakınca taşımadığı düşünülmektedir.
Diğer taraftan, ovulasyonun senkronizasyonu konusunda
günümüzde halen pek çok çalışma sürdürülerek, sorunlu
yönleri giderilmeye çalışılmaktadır.

Sunulan çalışmada daha önce de vurgulandığı gibi en
yüksek gebelik oranlan kontrol grubunda belirlenmiş olup,
bu gruptaki inekler için önerilen günde üç defa 30'ar da-
kikalık gözlemlerin, bu gurubun gebe kalma oranlarını
olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Zira, araştırma
öncesi yapılan ön soruşturmada aynı yetiştirmelerde do-
ğumlar arasındaki sürenin ortalama 400 günden uzun ola-
rak belirlenmesi de buna açık olarak işaret etmektedir.

Üç tohumlama sonrasında gebe kalma oranlan bi-
rinci, ikinci ve kontrol grupları için sırasıyla 50, 70 ve 75
olarak belirlenmiş, Grup 1 ile kontrol grubu arasındaki fark
istatistiki yönden önemli bulunmuştur (p<0.05). Üç to-
humlama sonrasında, çift PGF2a uygulanan grup ile kont-
rol grubu arasındaki fark istatistiki önem göstermemiştir.

Ancak, çalışma gruplannda üç tohumlanıada gebe kal-
mayan (repeat breeder) inekler sırasıyla %50, 30 ve 25 gibi
oldukça yüksek bir oran göstennişlerdir. Bu durumun,
başta beslenme dengesi olmak üzere, çok çeşitli çevresel
ve/veya bireysel faktörlere bağlı olabileceği kanısına va-
rılmıştır.

Sunulan çalışmada üç tohumlama sonrasında gebe
kalan inekler için, gebelik başına tohumlama sayılan, bi-
rinci grupta 1,7CttO,26, ikinci grupta 1,35:t0,13 ve kontrol
grubunda 1,33:t0,12 olarak bulunmuş olup, çalışma ve
kontrol gruplan arasında istatistiki açıdan belirgin bir fark
olmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Keza, belirlenen değerler
O' Farrel (24)'e göre normal sınırlar içinde gösterilmek-
tedir.

Doğum-ilk tohumlama süresi birinci, ikinci ve kontrol
gruplannda sırasıyla, 63,3Ctt1,30, 67,35:t1,25, 53,25:t1,37
gün olarak belirlenmiştir. Hormon uygulanan gruplarda 10
ve Ilgünlük tedavi süreleri, bu gruplarda kontrol grubuna
göre sürelerin U;!{Clmasınaneden olmuştur. Ancak, bütün ça-
lışma gruplannda doğum-ilk tohumlama aralıklan yaklaşık
normal süreler içinde kalmıştır ve yapılan hesaplamalarda
çalışma gruplan ile kontrol grubu arasında istatistiki açıdan
fark görülmemiştir (p<o,Oaı).

Doğum-yeniden gebe kalma ile ilk tohumlama-gebe
kalma süreleri ise gebelik başıııa düşen tohumlama sayısına
paralelolarak bazı farklılıklar göstermekle birlikte yapılan
hesaplamalarda istatistiki açıdan fark gözlenmemiştir
(p>0,05).

Tohumlamalar sırasında ineklerin beden kondisyon
skoru, ikinci grup dışındaki tüm ineklerde, göz önünde tu~
tulan bütün fertilite parametrelerinde roloynamış ve nor-
mal skorlann dışında kalan hayvanlarda, literatür çalışma-

" e,".

lara (13,19,28) paral~l olarak, olumsuz etkiler yapmıştır.
Onbir gün arayla çift PGF2a uygulanan gruptaki zıt so-
nuçlann yorumlanmaşında ise güçlükle karşılaşılmıştır.

Bazı araştırmacılar (26,38) misynch yönteminde ilk
GnRH enjeksiyonu snasında ineklerin luteal devresinde ol-
masının gerektiğini ileri sürerlerken, bazılan (12,14,29) ise
siklik dönemin önemi olmadığını bildirmektedirler. Su-
nulan çalışmada, GnRH uygulamalarının O. günündeki süt
progesteron hormonu düzey leri 0,44-16,20 ng/ml ara-
lığında ölçülmüştür. Tablo 4'de, O. günde alınan süt ör-
neklerinde belirlenen progesteron ölçümlerine göre süt pro-
gesteron değeri 5 ng/ml ve üzerindekiler ve 5 ng/ml'nin
altındakiler olmak üzere iki alt grupta değerlendirme ya-
pılmıştır. Özet olarak, enjeksiyon günü toplanan süt ör-
neklerindeki progesteron değerlerinin izleyen to-
humlamalar sonucunda gebe kalma oranlarını önemli
oranda etkilemediği görülmüştür.

Bu çalışma~a gebelik tanısı yönünden değerlendirilen,
östrusü yinelemeyen ineklerden 21. günde alınan süt ör-



Teşekkür
Çalışma sürecinde hormon preparatlarını sağlayan

Sanofi-DtF ilaç firmasına, süt progesteron hormonu öl-
çümlerini yapan Dr. Dilek Başaran Arsoy'a ve istatistik he-
saplamalardaki yardımı nedeniyle Dr. Sefa Gürcan'a te-
şekkürü borç bilmekteyiz.

neklerinde ölçülen progesteron hormonu düzeyleri ile 45-
60. günlerde uygulanan rektal palpasyon bulguları kar-
şılaştınldığında; gebe ve gebe olmayan inekler için rektal
palpasyonun doğruluk oranı % 100; progesteron de-
ğerlerinin yorumu ise gebe olmayan inekler için %99, gebe
olanlar için ise %79,3 olarak belirlenmiş olup, literatür bil-
dirimlerle örtüşmektedir (23,25).

Sonuç olarak, küçük ölçekli aile tipi sütçü inek iş-
letmelerinde yürütülen bu çalışmanın bulguları; hormon
kontrollu tohumlamalara kıyasla, iyi bir östrus gözlemi
sonrasında tohumlanan ineklerde ilk ve üç tohumlama son-
rasında gebelik oranlarının daha yüksek ve buna paralel
olarak doğum-gebe kalma aralığının daha kısa olduğuna
işaret etmektedir.
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