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ÖZET 
 

Bu çalışmada, Holştayn düvelerde sabit zamanlı tohumlama (SZT) 
sonrası 12. günde GnRH enjeksiyonunun gebelik oranı üzerine etkisi araştırıldı. 
Araştırmada kullanılan 56 baş Holştayn düve rastgele deneme (n=28) ve kontrol 
(n=28) gruplarına ayrıldı. Düvelerin tamamına çalışmanın 0. ve 14. günlerinde 

PGF2 analoğu, 16. günde GnRH analoğu uygulandı ve GnRH enjeksiyonundan 
16 saat sonra da SZT yapıldı. Deneme grubundaki düvelere SZT sonrası 12. 
günde GnRH analoğu uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir uygulama 
yapılmadı. Düvelerin gebelikleri tohumlamayı izleyen 30. ve 45. günlerde real-time 
ultrasonografi ile belirlendi. Gebe kalma oranı deneme ve kontrol gruplarında 
sırasıyla % 60.7 ve % 57.1 olarak saptandı. Deneme grubundaki gebe kalma oranı 
kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak fark 
belirlenmedi (P> 0.05). Sonuç olarak, Holştayn düvelerde SZT sonrası 12. günde 
uygulanan GnRH enjeksiyonunun gebelik oranı üzerine önemli bir etkisinin 
olmadığı kanısına varıldı.  
 
 

●●● 
 

SUMMARY 
 

Effect of GnRH treatment applied on day 12 after timed artificial 
insemination on pregnancy rate in Holstein heifers 

 
 

 In this study, the effect of GnRH treatment applied on day 12 after 
timed artificial insemination (TAI) on pregnancy rate was investigated in Holstein 
heifers. A total of 56 heifers was randomly divided into control (n=28) and 

experimental (n=28) groups. All heifers were treated with PGF2 analogue on 
days 0 and 14, GnRH analogue on day 16 and TAI was performed 16 h after 
GnRH injection. The experimental group was treated with additionally GnRH 
injection on day 12 after TAI, while control group did not receive any injection. 
Pregnancy diagnosis was determined by real-time ultrasonography on days 30 and 
45 after TAI in heifers. The pregnancy rates were found as 60.7% and 57.1% in 
experimental and control groups, respectively. Although the pregnancy rate in the 
experimental group was determined to be higher than the control group, the 
difference between two groups was not statistically significant (P> 0.05). In 
conclusion, it is suggested that the injection of GnRH applied on day 12 after 
TAI has no effect on pregnancy rate in Holstein heifers. 
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GİRİŞ 
 

 Sütçü ineklerde optimal döl veriminin elde 
edilmesinde; östrüslerin doğru olarak belirlenmesi, 
tohumlamaların uygun zamanda yapılması ve 
tohumlamalarda yüksek gebe kalma oranının 
sağlanması büyük önem taşımaktadır (Diskin 2008). 
Östrüs senkronizasyonu, östrüslerin belirlenememesi 
sorununa pratik çözüm oluşturmakta ve sürü 
idaresinde önemli bir yer tutmaktadır (Mateus ve ark 
2002).  

Östrüs senkronizasyonunda temel 

yaklaşımlardan biri PGF2 ile corpus luteum (CL)’un 
regresyonu, diğeri ise progestagenlerle CL’nin 
devamlılığının sağlanmasıdır (Driancourt 2001). 
Bununla birlikte, folliküler dalga fizyolojisinin 
anlaşılmasıyla östrüs senkronizasyonunda yeni 
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır (Thatcher ve ark 2002). 
Son yıllarda, sütçü ineklerde ovulasyon 
senkronizasyonu amacıyla ovsynch ve modifiye 
ovsynch protokollerini takiben gerçekleştirilen sabit 
zamanlı tohumlama uygulamaları yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Sabit zamanlı tohumlamalarla, 
gözlenen östrüste gerçekleştirilen tohumlamalar 
arasında gebelik oranları bakımından istatistiksel bir 
fark oluşmadığı bildirilmektedir (Tenhagen ve ark 
2005). 

Düvelerde fertilizasyon oranının yaklaşık % 
100 düzeyinde seyretmesine rağmen, gebeliğin ilk üç 
haftasına kadar % 25 oranında erken embriyonik 
ölüm şekillenebileceği belirtilmektedir (Peters 1996). 
Embriyonik ölümlerin önemli nedenlerinden birisi 
CL’den salgılanan progesteron hormonu 
yetersizliğidir (Kastelic 1994). Gebeliğin devam 
edebilmesi için fertilizasyon sonrası 15-17. günlerden 
itibaren CL’nin varlığının devam etmesi 
gerekmektedir. Erken gebelik döneminde yeni bir 
folliküler dalganın gelişimine kadar östradiol 
salınımının gecikmesi, uterus oksitosin 
reseptörlerinin uyarılmamasına ve CL’nin ömrünün 
uzamasına sebep olmaktadır. Böylece gebeliğin 
maternal kabulünde rol oynayan interferon tau (IFN-
tau)’nun daha uzun süre üretildiği ve erken 
embriyonik ölümlerin azaldığı bildirilmektedir 
(Sheldon ve ark 1993, Thatcher ve ark 1989).  

Embriyonik ölümlerin önlenmesine yönelik 
girişimlerden birisi GnRH ve analoglarının, 
tohumlamadan sonra siklusun luteal döneminde 
uygulanmasıdır. Arthur ve ark (1989), HCG veya 
GnRH’nın ovulasyondan sonra verilmesinin CL’nin 
gelişimini uyarabileceğini ifade etmektedirler. 
Tohumlama sonrası 11-13. günler arasında uygulanan 

10 g buserelin’in gebelik oranında %9,4-12 arasında 
değişen oranlarda artışa neden olduğu 

vurgulanmaktadır (Ryan ve ark 1992, Sheldon 1997, 
Çınar 2002). Gebe kalma oranlarındaki bu artışın 
progesteron salınımının ve dolayısıyla embriyonun 
yaşama gücünün artması sonucunda olduğu ileri 
sürülmektedir (Narasimha Rao 1991).  

Bu çalışmada, Holştayn düvelere sabit zamanlı 
tohumlama sonrası 12. günde uygulanan GnRH 
enjeksiyonunun gebelik oranları üzerine etkisi 
araştırılmıştır.  

MATERYAL ve METOT 

 Sunulan çalışma, Niğde ilinde özel bir sütçü 
inek işletmesinde bulunan, serbest sistem olarak 
barındırılan, yonca ve konsantre yem ile beslenen 56 
baş Holştayn düve üzerinde yürütüldü. Araştırmada 
kullanılan düvelerin yaş ortalamaları deneme 
grubunda (n=28) 17,28±1,7 ay ve kontrol grubunda 
(n=28) 17,59±1,6 ay olarak belirlendi.    

Çalışmada kullanılan düvelerin tamamına 14 

gün arayla iki defa PGF2 analoğu (150 μg d-
kloprestonol, i.m., Dalmazin, Vetaş, İstanbul, 

Türkiye) uygulandı. İkinci PGF2 enjeksiyonundan 2 
gün sonra GnRH analoğu (10 µg buserelin asetat, 
i.m., Receptal, Intervet, İstanbul, Türkiye) uygulandı. 
GnRH enjeksiyonundan 16 saat sonra da SZT 
yapıldı. Deneme grubundaki düvelere SZT sonrası 
12. günde GnRH analoğu (10 µg buserelin asetat) 
uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir uygulama 
yapılmadı (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Gruplara uygulanan senkronizasyonu protokolü. 
Figure 1. Synchronization protocol of applied at the groups.   

 

Tohumlanan hayvanların gebelik muayeneleri 
tohumlamayı izleyen 30. ve 45. günlerde transrektal 
real-time ultrasonografi (6.0-8.0 MHz Lineer prob, 
Falcovet 100, PieMedical, Hollanda) ile 
gerçekleştirildi. 

İstatistiksel Değerlendirme 

Kontrol ve deneme gruplarında elde edilen 
gebe kalma oranlarının istatistiksel değerlendirmesi, 
SPSS (17.0) paket programında χ2 testi ile yapıldı ve 
minimal önemlilik ise P<0.05 olarak kabul edildi. 
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BULGULAR 

 Sunulan çalışmada, SZT sonrası 30. günde 
yapılan ultrasonografik muayenede elde edilen gebe 
kalma oranlarının deneme grubunda %60.7 (17/28) 
ve kontrol grubunda %57.1 (16/28)  olduğu 
belirlenirken, aynı oranlar 45. günde yapılan 
ultrasonografik muayenede de izlendi. Bununla 
birlikte elde edilen gebe kalma oranlarının gruplar 
arasında istatistiksel olarak fark oluşturmadığı 
belirlendi (P> 0.05) (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Sabit zamanlı tohumlama sonrası 30. ve 45. 
günde yapılan ultrasonografik bulguları. 
Table 1. Ultrasonography findings at 30th and 45th days 
after the TAI. 
 

 
Gruplar 

30. gün 
ultrasonografik 

muayene 

45. gün 
ultrasonografik 

muayene 

% Gebelik P % Gebelik P 

Deneme 
60.7 

(17/28) 
0,786 

60.7 
(17/28) 

0,786 
Kontrol 

57.1 
(16/28) 

57.1 
(16/28) 

Toplam 
58.9 

(33/56) 
 

58.9 
(33/56) 

 

 
 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Günümüzde Pursley ve ark (1995) tarafından 
geliştirilen Ovsynch protokolü (0. gün GnRH, 7. gün 
PGF2α, 9. gün GnRH ve ikinci GnRH 
enjeksiyonundan 16 saat sonra sabit zamanlı 
tohumlama) ineklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ancak düvelerde fertilizasyon oranı yüksek olmasına 
rağmen, Ovsynch yönteminde gebe kalma oranının 
düşük olduğu (Sartori 2004, Tenhagen 2005) ve 
modifiye edilmesi gerektiği ifade edilmektedir 
(Moreira ve ark 1999, Rivera ve ark 2006). Ovsynch 
protokolüyle düvelerde başarılı sonuçların 
alınamamasının en önemli nedeni olarak, düvelerin 
folliküler dalga sistematiği düşünülebilir. Nitekim 
ovsynch protokolündeki birinci GnRH uygulamasıyla 
folliküler dalgalar senkronize edilmektedir. Çünkü 
ineklerde, siklusun herhangi bir zamanında 
uygulanan GnRH’nın ovulasyona uğratabileceği 
büyüklükte folliküle rastlamak her zaman 
mümkünken düvelerde bu durum 
sağlanamamaktadır.  

Düvelerde alternatif senkronizasyon 
protokolü araştırmaları devam etmektedir. Bu 
kapsamda; Erdem ve Güzeloğlu (2008), 14 gün 

arayla iki kez PGF2 enjeksiyonu ve ikinci PGF2 
enjeksiyonundan 48 saat sonra GnRH ve GnRH 
enjeksiyonundan 14-16 saat sonra sabit zamanlı 

tohumlama yaptıkları bir çalışmada, düvelerde %57.9 
oranında gebelik elde ettiklerini bildirmişlerdir. 
Yılmaz ve ark (2011)’ın, düvelerde Ovsynch ve G6G 
protokollerini karşılaştırdıkları bir çalışmada gebelik 
oranlarının Ovsynch, G6G ve kontrol gruplarında 
sırasıyla;  %32.50, %59.18 ve %60 bulunduğu ve 
G6G uygulanan düvelerde gebelik oranının Ovsynch 
grubuna göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir. 
Nak ve ark (2011), Ovsynch, Ovsynch-progestin ve 
Ovsynch-progestin-çift tohumlama grupları 
oluşturarak düvelerde yürüttükleri bir çalışmada 
gebelik oranlarını sırasıyla; % 41.4, % 44.07 ve % 
60.7 olarak bildirmiş ve Ovsynch-progestin-çift 
tohumlama grubundaki gebelik oranının diğer 
gruplardan yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Kırbaş 
ve ark (2008) Ovsynch protokolünün siklusun luteal 
ya da folliküler dönemlerinde başlatılmasının 
düvelerde gebelik oranına etkisini araştırdıkları bir 
çalışmada, luteal evrede %41.9, folliküler evrede 
%55.6 oranlarında gebelik elde ettiklerini ve Ovsynch 
protokolünün başlangıcındaki luteal aktivitenin 
gebelik oranını etkilemediğini aktarmışlardır. Sunulan 
çalışmada, deneme grubunda %60.7, kontrol 
grubunda ise %57.1 oranlarında gebelik elde edildi. 
Elde edilen gebelik oranlarının Yılmaz ve ark (2011), 
Nak ve ark (2011) ve Kırbaş ve ark (2008)’ın 
Ovsynch gruplarında bildirdikleri değerlerden daha 
yüksek, Erdem ve Güzeloğlu (2008)’nun bildirdikleri 
değerlere benzer olduğu gözlendi. Diğer taraftan elde 
edilen bulgular ile sözü edilen çalışma sonuçları 
arasındaki farkın, kullanılan protokoller ile 
hayvanların bakım ve beslemelerinden kaynaklanmış 
olabileceği düşünülmektedir. 

Bazı araştırmacılar (Ryan ve ark 1992, Sheldon 
1997, Çınar 2002) tohumlamayı izleyen 11-13. günler 
arasında GnRH uygulanmasının gebelik oranında 
%9,4-12 arasında değişen oranlarda artış sağladığını 
bildirmektedir. Ancak sunulan çalışmada, SZT 
sonrası 12 günde yapılan GnRH uygulamasıyla gebe 
kalma oranlarında istatistiksel olarak fark 
bulunamamıştır. Bunun nedeni, uygulanan SZT 
protokolü olabilir. Çünkü SZT protokollerinde 
tohumlama zamanından önce ve sonra östruse 
gelen/gelecek hayvanlar da tohumlanmaktadır. Diğer 
taraftan, SZT protokolünde yer alan GnRH’nın 
uygulanma zamanında ovulasyonun sağlanabileceği 
yeterli büyüklükte bir follikülün olmaması 
düşünülebilir. Çünkü GnRH’nın ovulasyon 
oluşturabilmesi için follikül çapının 10 mm’den 
büyük olması gerektiği ifade edilmektedir (Leslie 
1983, William 1982).  

Çalışma bulgulara göre 30-45 gün aralığında 
embriyonik ölüm oluşmaması, düvelerde erken 
embriyonik ölümlerin daha önemli olduğunu 
düşündürmektedir. Ancak SZT sonrası 12. günde 
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yapılan GnRH uygulaması ile gebe kalma oranında 
değişiklik oluşmaması, erken embriyonik ölümlerle 
birlikte fertiliteyi olumsuz etkileyen diğer faktörlerin 
(tohumlama zamanı vs.) de düşünülmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır.  

Sonuç olarak, Holştayn düvelerde 14 gün ara 
ile prostaglandin uygulamasını takiben yapılan SZT 
protokolü sonrası 12. günde uygulanan GnRH 
enjeksiyonunun gebelik oranı üzerine önemli 
etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ancak uygulanan 
SZT protokolü ile düvelerde tatminkar gebelik 
oranının alınabildiği düşünülmektedir. Bununla 
birlikte SZT sonrası yapılan GnRH uygulamalarının 
etkisinin daha iyi belirlenebilmesi için endokrinolojik 
ve ultrasonografik muayenelerin sık aralıklarla 
yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.    
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