
Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 37-41, 2009 
 
 

İnek, koyun ve köpeklerde değişik radioimmunoassay progesteron 
ölçüm kitlerinin reprodüktif sürecin farklı evrelerinde 

değerlendirilmesi* 
 

Erol ALAÇAM1, S.Serhat AY2, Erdal SABAN3 
 

1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara; 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Samsun; 3 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara. 

 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı, inek (n=25), koyun (n=25) ve dişi köpeklerin (n=25) farklı siklik evrelerinde, gebelik 
dönemlerinde ve dişi köpeklerin yalancı gebeliklerinde, kan serumunda progesteron düzeylerini türe spesifik (Immunotech®), 
insanlarda kullanılan (Immunotech®) ve bu çalışma için oluşturulan standart aralığı genişletilmiş radioimmunoassay kitleri (SAGK)  
ile ölçerek tanı yönünden uyum ve olası farklılıkları ortaya koymaktır. Ölçümlerde kullanılan beşeri kit ve türe spesifik kitler ile 
ölçümler üretici firmanın belirtmiş olduğu yönteme göre yapılmıştır. SAGK ile ölçüm yapabilmek için öncelikle standart aralığı 
genişletilmiş ve standart noktalar olarak 0, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 ve 100 ng/ml düzeyleri kullanılmıştır. Bu kit ile yapılan ölçümlerde 
takip edilen süreç, önceki iki kit ile aynı şekilde yürütülmüştür. Ölçümlerden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; tüm 
gruplardan her üç kit kullanılarak elde edilen sonuçlar arasında istatistiksel yönden önemli bir farklılığın olmadığı (p>0.05) ortaya 
konulmuştur. Kitlerden elde edilen sonuçların korelasyonu yapıldığında ise inekte r= 0.999 ve r=1.000; koyunda r=0.997 ve r=1.000 
ve köpekte r=0.994 ve 0.998 düzeyinde bir ilişki bulunmuştur.  

Sonuç olarak, inek, koyun ve dişi köpeklerde progesteron ölçümü amacıyla türe spesifik kitler yerine, standart aralığı 
genişletilen veya beşeri kitlerin sağlıklı biçimde kullanılabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Evcil hayvanlar, gebelik, progesteron kiti, radioimmunoassay, siklik dönemler  

The evaluation of various radioimmunoassay progesterone kits for different stage of reproductive 
period in the cow, sheep and bitch 

Summary: The aim of this study was to compare blood serum progesterone levels by using different progesterone 
radioimmunoassay kits,  in different stages of sexual cycle and pregnancy in the cow (n=25), sheep (n=25)  and bitch (n=25). 
Progesterone levels in blood serum samples of the materials were measured by human progesterone RIA kit (Immunotech®), bovine, 
ovine and canine progesterone RIA kit (Immunotech®) and a validated human RIA kit. Measurements were performed according to 
instructions of the kits. As a validation, standart interval was extended and standart points were set to 0, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 and 100 
ng/ml of the human kit. There was no statistically important difference between the mean progesterone values obtained by using 
different test kits (p>0.05). The results were correlated at the level of r=0.999 and r=1.000 for cows; r=0.997 and r=1.000 for sheeps 
and r= 0.994 and 0.998 for bitches. In conclusion, human RIA and validated human RIA kits can be use safely instead of species 
specific test kits for the blood progesterone mesurements in the cows, ewes and bitches. 

Key words: Domestic animals, pregnancy gebelik, progesterone kit radioimmunoassay, cyclic periods. 
 

 

 

                                                           
* Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından, 106 08 43 UNAF 2005-08-10-070’ nolu 

proje numarasıyla desteklenmiştir. 

Giriş 
Hayvan yetiştiriciliğinde endokrin bir bezin 

fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinmek için kanda 
hormon analizlerinin önemi büyüktür. Günümüzde çeşitli 
ölçüm yöntemleri ile hormonların en düşük miktarları 
(ng, pg) bile hızlı ve güvenilir şekilde tespit edilebilmek-
tedir. Endokrin tanı amacıyla yararlanılan yöntemlerden 
bir tanesi de radioimmunoassay’dir (RIA). Yöntemin 
ilkesi antijen-antikor reaksiyonunun radyoaktif yöntemle 

ölçülmesine dayanır. RIA yönteminden sonra, aynı 
ilkelerden köken alan, başta enzimimmunoassay (EIA) 
olmak üzere birçok yöntem geliştirilmiştir. RIA’nın diğer 
yöntemlere göre önemli bir avantajı mükemmel spesifite, 
doğruluk, duyarlık ve kesinlikte sonuç vermesidir (20).  

İnekte, folliküler dönemde ve metöstrusta düşük 
seyreden progesteron düzeyi metöstrus sonunda artmaya 
başlar ve östrus siklusunun 8 -10. günlerinde en üst düze-
yine ulaşır. Tohumlama sonrası, gebelik şekillendiyse, 
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21. günde progesteron düzeyi daima >2ng/ml olmalıdır 
ve anılan gündeki progesteron düzeyi genellikle 6-8 
ng/ml kadardır (9, 11, 25).  

Koyunlarda da östrus döneminde düşük seyreden 
progesteron, siklik luteal evrenin üçüncü gününden 
itibaren yükselmeye başlar ve sekizinci günde zirve 
düzeyi olan 4-6 ng/ml’ye ulaşır, 12-14. güne kadar da bu 
düzeyini korur. Gebeliğin 18. gününde progesteronun 
kandaki düzeyi 3-5 ng/ml arasında değişir. Bu düzey, 
ileri dönem gebeliklerde iki katına, hatta daha fazlasına 
çıkabilir (18, 24).  

Dişi köpeklerde diğer türlerden farklı olarak hem 
östrus döneminde yüksek progesteron düzeyi bulunur 
hem de gebelik olsun veya olmasın corpus luteum 
ovulasyondan sonra 50-70. güne kadar progesteron 
salgılamaya devam eder. Köpeklerde, proöstrusun 
sonunda 2-4 ng/ml olan progesteron düzeyi, ovulasyonda 
yaklaşık 5 ng/ml’ye ulaşır ve ovulasyondan iki gün sonra 
4-10 ng/ml seviyesinde seyreder. Diöstrus sırasında ise 
50-90 ng/ml’ye ulaşabilir (7, 8, 10).  

Bu çalışmada, inek, koyun ve dişi köpeklerin farklı 
siklik evrelerinde, gebelik dönemlerinde ve dişi köpekle-
rin yalancı gebeliklerinde, progesteron düzeylerinin türe 
spesifik, insanlarda kullanılan ve bu çalışma için standart 
aralıkları genişletilerek oluşturulan RIA progesteron 
kitleri ile değerlendirilerek, tanı yönünden uyum ve olası 
farklılıkları ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 
Materyal ve Metot 

Hayvan materyali: Bu çalışmanın materyalini 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama 
Çiftliğinde bulunan koyun ve inekler ile Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji 
Anabilim Dalı Küçük Hayvan Kliniği’ne jinekolojik 
muayene amacıyla getirilen dişi köpekler oluşturdu. 
Çalışmada 25’er adet inek, koyun ve köpek kullanıldı. 
Sunulan çalışmada östrus siklusunun proöstrus, östrus, 
metöstrus, diöstrus evrelerinde bulunan ve iki aylık gebe 
olan ineklerden beşer adet; östrus siklusunun östrus, 
diöstrus ve anöstrus evreleri ile gebeliğin erken (45 gün) 
ve geç dönemlerinde (120 gün) bulunan koyunlardan 
beşer adet; ve östrus siklusunun proöstrus, östrus, 
diöstrus ve anöstrus evrelerinde bulunan ve klinik yalancı 
gebelik belirlenen köpeklerden beşer adet kullanıldı.  

Hayvan materyalinin değerlendirilmesi: Çalışmada 
kullanılan hayvanların reproduktif süreçleri klinik 
bulgular, rektal ve vaginal muayeneler, vaginal sitoloji ve 
ultrasonografik muayene sonuçlarına göre değerlendiri-
lip, gruplandırıldı.  

Kan serumu örneklerinin toplanması ve saklanması: 
İnek ve koyunların vena jugularis’inden, köpeklerin ise 
vena cephalica antebrachi’sinden periferal kan örnekleri 
toplandı. Toplanan kanlar bir gece +4ºC pıhtılaşmaya 

bırakıldıktan sonra 3000 devir/dk, 15 dakika süre ile 
santrifüj edilerek serumları ayrıldı ve ölçümler 
yapılıncaya kadar -18ºC’de saklandı.  

Progesteron ölçümleri: Çalışmada progesteron 
ölçümleri, beş farklı kit (beşeri RIA progesteron kiti, inek 
RIA progesteron kiti, koyun RIA progesteron kiti, köpek 
RIA progesteron kiti ve bu çalışma için geliştirilen, 
standart aralığı genişletilmiş (SAGK), anti-progesteron 
antikoruyla kaplı kitler) kullanılarak, RIA yöntemi ile 
yapıldı. Beşeri ve hayvan türlerine spesifik RIA kitleri ile 
ölçümler üretici firmanın (Immunotech®, France) 
belirtmiş olduğu yöntemlere göre yapıldı.   

Standart aralığı genişletilen RIA kiti için 
standartların hazırlanması ve ölçümlerin yapılması: Bir 
mg saf progesteron (Sigma®, P0130) 10 ml metanol 
içerisinde çözündürülerek birinci stok solüsyonu 
(1mgP4/10ml metanol) elde edildi. Bu stok solüsyonun-
dan 100 µl alınıp metanol ile 10 ml’ye tamamlandı ve 
ikinci stok solüsyonu (10µgP4/10 ml metanol) elde 
edildi. İkinci stok solüsyonundan 200 µl alınarak bir cam 
şişeye aktarıldı ve metanolü oda ısısında uçurularak 
tüpün dibinde 200 ng progesteron kalması sağlandı. Bu 
tüpün içerisine 2 ml progesteron içeremeyen serum 
(erkek hayvanlardan alınan kan serumu) konuldu ve 
vorteks karıştırıcıdan geçirilerek 2 ml serum içerinde 200 
ng progesteron olması sağlandı. Hazırlanan bu 
solüsyondan bir ml alınıp yeni bir cam tüpe konuldu ve 
bu 100 ng/ml ile birinci standart noktası oldu. Diğer 
standart noktalar ise uygun dilüsyonlar yapılarak 80, 40, 
20, 10, 5, 2.5 ve 0 ng/ml olacak şekilde ayarlandı. 
Standart solüsyonlar inek, koyun ve köpek için ayrı 
hazırlandı. Standart solüsyonlar hazırlanırken progesteron 
içermeyen serum olarak çalışmada kullanılan türlere ait 
erkek hayvanların kan serumları kullanıldı. Standart 
solüsyonlar oluşturulduktan sonra ölçümler, ticari olarak 
satın alınan RIA progesteron kiti içindeki anti-
progesteron antikoru ile kaplı tüpler kullanılarak 
gerçekleştirildi. Sürecin bundan sonraki kısmı beşeri RIA 
progesteron kiti ve türe spesifik kitler ile yapılan 
ölçümlerde olduğu gibi yürütüldü.  

İstatistiksel hesaplama: Verilerin istatistiksel 
hesaplaması SPPS® (SPSS, 14.0) programında yapıldı. 
Ortalama değer ve standart sapmaların hesaplanmasında 
“Descriptive Statistics” yöntemi kullanıldı. Birbirinden 
bağımsız ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında 
“Kruskal-Wallis H” testi, birbirinden bağımsız örneklerin 
değerlendirilmesinde ise “One Way Anova” testi yapıldı. 
Gruplar ve kitler arasındaki ilişkinin önemi “Bivariate 
Correlation” testi ile belirlendi.  

 
Bulgular 

İnekte progesteron ölçüm bulguları: Beşeri kit, 
ineğe spesifik kit ve standart aralığı genişletilmiş kit ile 
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yapılan ölçümler sonucunda elde edilen progesteron 
düzeyleri arasında istatistiksel yönden bir fark olmadığı 
(p>0.05) belirlendi (Tablo 1). Aynı kitler kullanılarak 
gerçekleştirilen ölçümlerden elde edilen veriler arasında 
yapılan istatistiksel değerlendirmede, ölçüm sonuçları 
arasında istatistiksel yönden önemli (p<0.001) pozitif bir 
korelasyon bulundu (Tablo 2). 

 
Tablo 1. İnekte, çalışma bulgularının karşılaştırılması  
Table 1. The comprasion of the results obtained from the cow 

 
GRUPLAR 

Beşeri kit 
X ± S 

(ng/ml) 

İnek kiti 
X ± S 

(ng/ml) 

SAGK 
X ± S 

(ng/ml) 

Önem 
değeri 

Proöstrus 
(min-mak) 

0.1 ± 0.8 
(0.04–0.25) 

0.2 ± 0.8 
(0.11–0.29) 

0.2 ± 0.6 
(0.19–0.34) p>0.05

Östrus 
(min-mak) 

0.2 ± 0.9 
(0.06–0.30) 

0.2 ± 0.1 
(0.09–0.36) 

0.3 ± 0.1 
(0.17–0.44) p>0.05

Metöstrus 
(min-mak) 

0.3 ± 0.1 
(0.24–0.46) 

0.3 ± 0.1 
(0.19–0.35) 

0.3 ± 0.1 
(0.21–0.37) p>0.05

Diöstrus 
(min-mak) 

7.5 ± 1.0 
(6.52–8.91) 

8.0 ± 1.4 
(6.54–9.87) 

7.5 ± 0.9 
(7.03–8.17) p>0.05

Gebelik 
(min-mak) 

7.8 ± 1.0 
(6.44–9.05) 

8.0 ± 0.9 
(5.99–0.06) 

7.4 ± 0.8 
(6.17–8.06) p>0.05

 
 

Tablo 2. İnekte, farklı kitlerle yapılan ölçümlerden elde edilen 
sonuçlar arasındaki korelasyon katsayısı (r) ve önemi (p). 
Table 2. Correlation coefficient (r) and its importance (p) 
between the results obtained from the kits used in the study of 
the cow.   

Kitler Beşeri kit İnek kiti SAGK 

Beşeri kit - r= 0.999 
p<0.001 

r= 0.999 
p<0.001 

İnek kiti r= 0.999 
p<0.001 - r= 1.000 

p<0.001 

SAGK r= 0.999 
p<0.001 

r= 1.000 
p<0.001 

 
- 

 
 
Tablo 3. Koyunda çalışma bulgularının karşılaştırılması 
Table 3. The comprasion of the results obtained from the sheep   

GRUPLAR 
Beşeri kit 

X ± S 
(ng/ml) 

Koyun kiti 
X ± S 

(ng/ml) 

SAGK 
X ± S 

(ng/ml) 

Önem 
değeri 

Östrus 
(min-mak) 

0.2 ± 0.9 
(0.1–0.4) 

0.2 ± 0.1 
(0.1–0.2) 

0.3 ± 0.2 
(0.1–0.5) p>0.05

Diöstrus 
(min-mak) 

5.6 ± 1.0 
(4.6–7.2) 

6.5 ± 0.9 
(5.8–7.9) 

6.6 ± 0.9 
(5.7–8.0) p>0.05

Anöstrus 
(min-mak) 

0.03 ± 0.04 
(0.01–0.1) 

0.04 ± 0.06 
(0.01–0.2) 

0.06 ± 0.06 
(0.01–0.1) p>0.05

Erken gebe 
(min-mak) 

7.0 ± 0.9 
(6.2–8.0) 

7.3 ± 0.7 
(6.5–8.2) 

7.8 ± 0.3 
(7.3–8.0) p>0.05

Geç gebe 
(min-mak) 
 

11.2 ± 0.8 
(10.1–12.0) 

11.3 ± 0.6 
(10.7–12.0) 

11.9 ± 0.5 
(11.1–12.2) p>0.05

Tablo 4. Koyunda, farklı kitlerle yapılan ölçümlerden elde 
edilen sonuçlar arasındaki korelasyon katsayısı (r) ve önemi (p). 
Table 4. Correlation coefficient (r) and its importance (p) 
between the results obtained from the kits used in the study of 
the sheep.   

Kitler Beşeri kit Koyun kiti SAGK 

Beşeri kit - r= 0.997 
p<0.001 

r= 0.998 
p<0.001 

Koyun kiti r= 0.997 
p<0.001 - r= 1.000 

p<0.001 

SAGK r= 0.998 
p<0.001 

r= 1.000 
p<0.001 - 

 
Koyunda progesteron ölçüm bulguları: Beşeri kit, 

koyun spesifik kit ve standart aralığı genişletilmiş kit ile 
yapılan ölçümlerden elde edilen progesteron düzeyleri 
arasında istatistiksel yönden bir fark (p>0.05) belirlene-
medi (Tablo 3). Her üç kitten elde edilen ölçüm sonuçları 
arasındaki ilişkinin hesaplanmasında istatistiksel yönden 
önemli (p<0.001) pozitif bir korelasyon bulundu (Tablo 4).  

Köpekte progesteron ölçüm bulguları: Beşeri kit, 
köpeğe spesifik kit ve standart aralığı genişletilmiş kit ile 
yapılan ölçümler sonucunda elde edilen progesteron 
düzeyleri arasında istatistiksel yönden bir fark olmadığı 
(p>0.05) belirlendi (Tablo 5). Ölçümlerde kullanılan üç 
kitten elde edilen sonuçlar arasında istatistiksel yönden 
önemli (p<0.001) pozitif bir korelasyon bulundu (Tablo 6). 

  
Tablo 5. Köpekte, çalışmada bulgularının karşılaştırılması 
Table 5. The comprasion of the results obtained from the bitch. 

GRUPLAR 
Beşeri kit 

X ± S 
(ng/ml) 

Köpek kiti 
X ± S 

(ng/ml) 

SAGK 
X ± S (ng/ml)

Önem 
değeri 

Proöstrus 
(min-mak) 

0.7 ± 0.5 
(0.03–1.1) 

0.6 ± 0.3 
(0.3–1.0) 

0.6 ± 0.5 
(0.1–1.2) p>0.05

Östrus 
(min-mak) 

5.1 ± 2.2 
(3.3–8.9) 

6.6 ± 0.3 
(4.4–12.6) 

6.9 ± 3.4 
(4.2–12.8) p>0.05

Diöstrus 
(min-mak) 

30.8 ± 17.9
(10.6–47.0)

31.8 ± 16.0 
(13.2–47.4) 

41.3 ± 21.6 
(16.0–61.8) p>0.05

Anöstrus 
(min-mak) 

0.4 ± 0.4 
(0.02–1.0) 

0.1 ± 0.1 
(0.01–0.3) 

0.2 ± 0.2 
(0.01–0.5) p>0.05

Yalancı gebe
(min-mak) 

2.3 ± 1.4 
(1.0–3.9) 

2.5 ± 1.6 
(1.0–4.3) 

3.3 ± 1.7 
(1.3–5.1) p>0.05

 
 
Tablo 6. Köpekde farklı kitlerle yapılan ölçümlerden elde 
edilen sonuçlar arasındaki korelasyon katsayısı (r) ve önemi (p).  
Table 6. Correlation coefficient (r) and its importance (p) 
between the results obtained from the kits used in the study of 
the bitch.   

Kitler Beşeri kit Köpek kiti SAGK 

Beşeri kit - r= 0.998 
p<0.001 

r= 0.998 
p<0.001 

Köpek kiti r= 0.998 
p<0.001 - r= 0.994 

p<0.001 

SAGK r= 0.998 
p<0.001 

r= 0.994 
p<0.001 - 
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Tartışma ve Sonuç 
Bu çalışma, türe spesifik RIA progesteron kitlerin 

pahalı olması ve kolay bulunamaması nedeniyle alternatif 
kitlerin kullanılabilirliğini araştırmak üzere yapılmıştır. 

İneklerde progesteron düzeyi ovulasyondan iki gün 
sonrasına kadar <0.5 ng/ml ile bazal seviyede seyreder 
(13, 23). Baştan ve ark. (1), ineklerde corpus luteum’un 
belirlenebildiği ilk günde ortalama progesteron değerlerini 
2.18 ng/ml olarak bildirmişlerdir. Bu düzey siklusun 5. 
ve 11. günü arasında 6-10 ng/ml’ye ulaşır. Diöstrus 
ortasında progesteron düzeyinin 4-20 ng/ml olduğunu 
bildiren yayınlar bulunmaktadır (14). Shemesh ve ark. 
(21), ineklerde gebeliğin 19-22. günlerindeki progesteron 
düzeyinin >2.5 ng/ml olması gerektiğini bildirmiştir. 
Knickerbocker (12) gebe ineklerde progesteron düzeyini 
6-15 ng/ml olarak bildirmektedir. Sunulan çalışmada da 
ineklerden toplanan kan serumu örneklerinin beşeri kit, 
ineğe spesifik kit ve standart aralığı genişletilmiş kit ile 
yapılan ölçümlerinde, progesteron düzeyleri proöstrus ve 
östrus döneminde <0.5 ng/ml; diöstrus döneminde ise 
6.52 ng/ml ile 9.82 ng/ml arasında bulunmuştur. 
Gebelikte toplanan kanların değerlendirilmesi sonucunda 
ise her üç kitten elde edilen progesteron düzeyleri 5.99 
ng/ml ile 9.05 ng/ml arasında belirlenmiştir. 

Koyunlarda tüm östrus ve anöstrus dönemi boyunca 
progesteron konsantrasyonu bazal düzeyde (<1.0 ng/ml) 
seyreder (18, 24). Sulu ve ark. (26), yaptıkları çalışmada 
östrus döneminde progesteron değerini 0.23 ± 0.07 ng/ml 
olarak belirlemişlerdir. Koyunlarda progesteron 
diöstrusta 4-6 ng/ml (24) veya 8 ng/ml (18) ile en yüksek 
düzeyine ulaşır. Bu çalışmada, koyunlarda toplanan 
kanların beşeri kit, koyuna spesifik kit ve standart aralığı 
genişletilmiş kit ile yapılan ölçümlerinde, progesteron 
düzeyleri östrus döneminde ≤0.5 ng/ml; anöstrus 
döneminde ≤0.2 ng/ml; ve diöstrus döneminde ise 4.6 
ng/ml ile 8.0 ng/ml düzeyleri arasında bulunmuştur. 
Gebe koyunlarda 16-21. günde ortalama progesteron 
düzeyini 3.86 ± 0.25 ng/ml’dir (21). Gebelik süresince 
progesteron düzeyi 1.5 ng/ml ile 15.0 ng/ml arasında 
değişebilmektedir (26). Sunulan çalışmada her üç RIA 
kiti kullanılarak yapılan ölçümlerde progesteron düzeyi 
erken dönem gebe olanlarda 6.2 ng/ml ile 8.2 ng/ml 
arasında; ileri dönemde gebe olanlarda ise 10.1 ng/ml ile 
12.2 ng/ml arasında bulunmuştur.  

Köpeklerde proöstrus ve anöstrus döneminde 
progesteron konsantrasyonu bazı yazarlara göre <0.5 
ng/ml (7, 22) iken diğer bazı yazarlara göre <1-2 
ng/ml’dir (3, 15). Sunulan çalışmada beşeri kit, köpek 
kiti ve standart aralığı genişletilmiş kit ile yapılan 
ölçümlerde progesteron düzeyleri; proöstrusta ≤1.2 
ng/ml; anöstrusta ≤0.5 ng/ml; ve östrusta 3.3 ng/ml ile 
12.8 ng/ml arasında belirlenmiştir. Bu çalışmada 
proöstrus ve östrus dönemlerinde elde edilen değerler, 

diğer bazı araştırıcılar (2, 15, 17) tarafından standart 
aralığı değiştirilmiş kitlerle yapılan veya beşeri ve köpek 
kitleri kullanılarak yapılan çalışmalardan (19, 28, 29) 
elde edilen değerler ile uyum göstermektedir. Köpekte 
progesteron diöstrus döneminde en üst düzeylerine çıkar 
(10). Bu düzey 15-90 ng/ml (8) veya 50-90 ng/ml (7) 
olarak bildirilmektedir. Anılan hormonun en yüksek 
düzeyleri 50 ng/ml (6), 70 ng/ml (27) ve 90 ng/ml (4) 
gibi farklı bildirilmiştir. Çalışmada da her üç RIA kiti 
kullanılarak elde edilen diöstrus dönemine ait 
progesteron düzeyleri 10.6 ng/ml ile 61.8 ng/ml arasında 
belirlenmiştir. Klinik yalancı gebe oldukları belirlenen 
köpeklere ait kan serum örneklerinin aynı kitler 
kullanılarak değerlendirilmesinde progesteron düzeyleri 
1.0 ng/ml ile 5.1 ng/ml arasında bulunmuştur. Bu sonuç 
yalancı gebelikte 5.07 ± 3.00 ng/ml (16) olarak bulunan 
progesteron düzeyi ile benzerlik göstermektedir 

Sonuç olarak; inek, koyun ve köpekte östrus 
siklusunun farklı dönemleri ve gebelik evresinde 
toplanan kan serumu örneklerinin beşeri kit, türe spesifik 
kit ve standart aralığı genişletilmiş kit ile yapılan 
ölçümlerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi 
sonucunda üç türe ait kan serumu progesteron 
sonuçlarının beşeri kit, türe spesifik kit ve standart aralığı 
genişletilmiş kit ile yapılan ölçümleri arasında önemli 
düzeyde bir farklılığın olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir.  

Her türe ait beşeri kit, türe spesifik kit ve standart 
aralığı genişletilmiş kitlerden elde edilen verilerin birbiri 
ile korelasyonu yapıldığında korelasyon katsayısı (r) inek 
için 0.999 ile 1.000 arasında; koyun için 0.997 ile 1.000 
arasında ve köpek için 0.994 ile 0.998 arasında 
saptanmıştır. Elde edilen korelasyon katsayıları her tür 
için p<0.001 ile önemli bulunmuştur. 

Elde edilen istatistiksel sonuçlar; çalışmada 
kullanılan her üç kitin de inek, koyun ve köpek kan 
serumundan progesteron ölçmek amacıyla sağlıklı 
biçimde kullanılabileceğini ortaya koymakta ve Eckersall 
ve Harvey’ in (5) bir türe spesifik EIA kitlerinin diğer 
türler içinde kullanılabileceği görüşüne de katkıda 
bulunmaktadır.  
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