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ÖNSÖZ 

 

Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan hayvansal gıdaların üretilmesinde süt 

inekçiliğinin katkısı büyüktür. Toplam süt üretiminin gelişmiş ülkelerde % 

97,3’ü, gelişmekte olan ülkelerde % 63,3’ ü ve Türkiye’ de % 90’ ı; kırmızı et 

üretiminin gelişmiş ülkelerde %52,4’ ü, gelişmekte olan ülkelerde % 47,6’ sı ve 

Türkiye’ de %51’ i sığırlardan karşılanmaktadır.  

 

         Suni tohumlama uygulamaları ile her geçen gün inek ırklarımız gelişmekte 

ve verim özellikleri iyiye doğru gitmektedir. İnek yetiştiricilerinin 

bilinçlendirilmesi verim artışı olarak ülke ekonomisine olumlu yönde 

yansımaktadır. Fakat üretim mallarının fiyatlarının düşük olması ve hayvancılık 

giderlerinin yüksek olması ekonomik anlamda yetiştiricileri zor durumlara 

sokmakta ve karamsarlığa sürüklemektedir. Üreticinin en az maliyetle en fazla ve 

kaliteli ürün elde edebilmeleri için Veteriner Hekimlere büyük işler düşmektedir. 

 

         Üretim faktörlerinin karlılığında en önemli konuların başında reprodüktif 

devamlılık gelmektedir. Bunun için en uygun ve en kolay çözüm sığırların 

sentetik hormonlar ile üremesinin devamlılığının sağlanmasıdır.  

 

         Bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen ve en çok emeği geçen Araştırma 

Görevlisi Oktay YILMAZ’a, istatistiksel değerlendirmeleri yapan  Araştırma 

Görevlisi Ümit KARADEMİR’e,  gerekli şartların oluşmasını sağlayan Uzman 

Veteriner Hekim Melike COŞKUN’a  ve literatür değerlendirilmesi konusunda 

kardeşim Dr. Pelin ELİBOL’a saygılarımı ve  teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

 

Ovsynch Uygulanan İneklerde Sun’i Tohumlama Sonrası 12. Günde Yapılan 

GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranına Etkisi 

 

Bu araştırmada Holştayn ineklerde ovsynch ve ovsynch uygulamalarına ek olarak 

suni tohumlama sonrası 12. günde yapılan GnRH enjeksiyonlarının gebelik 

oranına etkisinin araştırılması amaçlandı. 

 

 Araştırma materyali olarak İzmir bölgesinde, postpartum 50.–75. günler 

arasında bulunan 60 adet Holştayn inek kullanıldı. Hayvanlar postpartum 50. 

güne kadar östrüs gösterip göstermemesine bakılmaksızın her biri 20 hayvan 

olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki (kontrol) hayvanlar doğal 

östruslarında suni olarak tohumlandılar. İkinci gruptaki (Ovsynch programı) 

ineklere östrus siklus dönemine bakılmaksızın 0. gün GnRH, 7. gün PGF2α, 9. 

gün tekrar GnRH enjeksiyonu uygulandı. Bu uygulamayı takiben hayvanlara 16 

saat sonra suni tohumlama yapıldı. Üçüncü grupta  (Ovsynch+12.GnRH) bulunan 

hayvanlara 2. gruptakilerde uygulanan Ovsynch programı uygulandı ve ek olarak 

suni tohumlama sonrası 12. günde GnRH enjeksiyonu yapıldı. Tohumlama 

sonrası hayvanların gebelikleri 60. ve 90. günlerde yapılan rektal muayenelerle 

belirlendi. Gebelik oranları birinci, ikinci ve üçüncü grupta sırasıyla %75, 55 ve 

65 olarak bulundu. Gruplar arasında belirlenen gebelik oranları arasında istatiksel 

fark bulunamadı. 

 

 Sonuç olarak süt ineklerinde reprodüktif sürü idaresini kontrol edebilmek ve  

luteal yetersizlikleri gidererek embriyonik ölümlerin oluşturabileceği döl verimi 

kayıplarında daha erken tedbir alabilmek için ovsynch ve suni tohumlama sonrası 

12. günde uygulanan GnRH  uygulamalarının yararlı olabileceği kanaatine varıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: İnek, östrus, ovsynch, erken embriyonik ölüm 
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SUMMARY 

The Effect of GnRH Injection at The Day of 12 Following Artificial 

Insemination on Ovsynch Applicated Dairy Cows 

 
 This research aims to analyze the effect of ovsynch and addition to this injection 

of GnRH after artificial insemination, at the day of 12, on pregnancy ratios.  

 

         As research material, 60 Holstein cows, located in İzmir between the day of 

50.-75. at postpartum were used. Animals were divided into three groups, each 

group included 20 cows regardless of showing estrus signs or not. The 1.group 

(control) were inseminated artificially at the time of normal estrus time. The 

2.group cows (ovsynch program) were injected GnRH on the day 0, PGF2α on 

day 7 and again GnRH on day 9; regardless of estrus cycle period. 16 hours later, 

in day 9; artificial insemination was administered. To the 3. group (ovsynch + 

12.GnRH), the  same ovsynch procedure was applied and after artificial 

insemination, on day 12, GnRH was administered. The pregnancies of animals 

were determined on day 60 and 90 by rectal palpation. The pregnancy rates were 

75, 55, 65% in groups 1, 2, 3, respectively. There were no statistical differencies 

between groups. 

 

        As a result, ovsynch and GnRH administration at the day of 12 after artificial 

inseminiation, are useful to control and manage the reproductive health program 

of the cows and to be able to take measures  of embryonic mortality caused by 

means of getting rid of luteal insufficiency. 

 

 

 

Key Words: Cow, estrus, ovsynch, early embryonic death 
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 1. GİRİŞ 

 

Süt inekçiliğinde üretimin kârlılığı ve sürekliliği işletme açısından oldukça önemli bir 

süreçtir. Bu süreç içerisinde hayvanların sağlık sorunları ekonomik getirileri olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle sürü sağlığı önemli ve çözüm gerektiren sorunların 

başında gelmektedir. 

 

 İneklerde reprodüktif verimlilik önemli ekonomik olgulardan bir tanesidir. 

Bundan dolayı fertilite bir ineğin en önemli özelliğidir (1). Sığır yetiştiriciliğinde 

karlı verim elde edebilmek için ineklerin 12-13 ayda bir buzağılamaları ve doğum 

sonrası ortalama 85-90 gün içerisinde gebe kalmaları gerekmektedir. İneklerin üreme 

performansı ile yıllık süt verimi arasında doğrudan bir ilişki vardır (2). Süt 

inekçiliğinde, döl verimi düşüklüğü sonucu buzağılama aralığının uzaması ve buna 

bağlı olarak süt veriminin düşmesi, karlılığı etkileyen en önemli etmenlerden biridir 

(3). Bu sebeplerden dolayı buzağı verim kayıpları, besleme, ilave bakım ve işletme 

masrafları da hesaplandığında düzenli reprodüktif verimliliğin önemi tartışılmaz hale 

gelmektedir (1). Bu nedenle son yıllarda araştırmalar özellikle üreme süreçlerinin 

denetimine imkan verebilecek alanlar üzerinde yoğunlaştırılmış durumdadır (2, 4-7).  

 

 İneklerde üremenin denetlenmesinde suni tohumlama uygulamalarının önemi 

çok fazladır. Suni tohumlamalarda kaliteli ve uygun dozda sperma kullanılarak 

ineklerde normal konsepsiyon oranı artırılabilir (3). Önceleri yalnızca hayvan 

ıslahında etkin bir uygulama olarak görülen suni tohumlama ile diğer biyoteknikler 

günümüzde özellikle yetiştirme ve kalıtsal hastalıkların önlenmesi ve ayrıca sağlıklı 

yetiştirmenin sürekliliği için kaçınılmaz bir yöntem haline gelmiştir (8). 

 

 Doğumdan sonra üreme organlarının yapısal ve işlevsel bakımdan gebelik 

öncesindeki normal ölçü ve konumlarına dönmesine kadar geçen süreye postpartum 

dönem denir. Bu dönemde uterusun involusyonu, endometrium ve uterusun derin 

tabakalarının onarımı, ovaryum fonksiyonlarının ve siklik aktivitenin yeniden 
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başlaması, uterus lumeninde bakteriyel bulaşmanın eliminasyonu olarak sayılabilen 4 

temel aktivite sonucunda genital organlar gebelik öncesi normal konumlarına 

dönmektedirler. Puerperal dönem olarak da adlandırılabilen postpartum dönem, 

dişinin reprodüktif hayatında önemli aşamalardan biridir. (3). İneklerden yılda bir 

buzağı alınabilmesi, iyi bir postpartum dönem geçirmelerine, uterusun involüsyonuna 

ve hormonların karşılıklı etkisi altında şekillenen fizyolojik olayların gebelik öncesi 

oranlarda olmalarına bağlıdır (9). 

 

 İneklerde ovaryumlar doğum sonrası kısa bir dinlenme periyodundan sonra 

tekrar siklik faaliyetlere başlarlar (9). Postpartum 45-50 gün sonrası östrus belirtileri 

gösteren ve reprodüktif olarak sağlıklı olan inekler tohumlanırlar (8). 

 

 Suni tohumlama uygulamalarının iyi sonuç verebilmesi östrusun doğru tespitini 

gerektirir. Yapılan çalışmalarda (10, 11) süt ineği yetiştiren işletmelerde büyük 

çoğunlukla östrus tespit oranının % 50’nin altında olduğu belirtilmektedir. Bu 

nedenle reprodüktif kontrol programları belli zamanlarda östrusleri uyardıklarından 

veya östrus tanısı olmadan önceden belirlenmiş bir zamanda tohumlamaya olanak 

verdiklerinden dolayı bu amaç için uygundur (4,5,11). 

 

  Son zamanlarda gerçek zamanlı ultrasonun kullanımıyla birlikte ineklerde 

ovaryum fonksiyonları ve folliküler dinamiklerin seyri daha rahat ortaya 

konulabilmiştir (12). Bu sayede folliküler gelişimin seksüel siklus boyunca dalgalar 

tarzında olduğu belirlenmiştir. Oluşan bu dalgalarda senkronize biçimde küçük antral 

folliküllerin gelişmeye başladığı, bunlardan birinin dominant hale geçerek büyümeye 

devam ettiği ve diğer folliküllerin gelişimini baskıladığı ortaya konulmuştur. 

Dominant follikülün dışında kalan diğer büyük folliküller ise subordinat olarak 

adlandırılır. Seksüel siklusda luteal regresyon olmadığı zamanlarda dominant follikül 

geriler ve atreziye olur. Bu olayı yeni bir folliküler dalga takip eder (12). İneklerde 

östrus siklusu süresince 2 veya 3 folliküler dalga meydana geldiği (12,13), ilk 

dalganın oluşumunun ovulasyon günü başladığı, ikincisinin 9-10 günlerde meydana 
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geldiği, üç dalgalı seksüel sikluslarda ise 3. folliküler dalga gelişiminin 15-16 

günlerde gözlendiği aktarılmaktadır (13). 

 
 Süt ineklerinden optimal döl veriminin sağlanması, reprodüksiyonla ilgili 

biyolojik ve teknik bilgilerin elde edilebilmesinin yanı sıra döl verimini etkileyen iç 

ve dış faktörlerin kontrol altına alınmasıyla mümkündür (14). Aynı zamanda 

işletmelerde ineklerin östrus davranışlarını belirlemeye çalışmak hem üreticiye zaman 

kaybettirmekte, hem de iş yoğunluğuna neden olarak hayvanlarda gözlenebilen östrus 

semptomlarının kaçırılması ile sonuçlanabilmektedir. Bu doğrultuda olumsuzlukları 

ortadan kaldırabilmek ve çağdaş hayvan yetiştiriciliğinde hedeflere ulaşabilmek için 

hayvanlara önceden belirlenen zamanlarda tohumlamaya olanak veren özel 

senkronizasyon programları bulunmaktadır (3). Bu amaçla daha çok GnRH, 

progestagenler, PGF2α, PMSG ve hCG gibi hormonlar kullanılmaktadır (3). 

 

 Ovulasyonların senkronizasyonu anlamına gelen Ovsynch programları östrusten 

ziyade ovulasyonu senkronize etmektedir. Bu uygulamalar GnRH ve PGF2α 

hormonları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde hayvanların östruslarını 

gözlemeye gerek yoktur. Östrus gözlenerek yapılan tohumlama ile benzer sonuçların 

alınabildiği senkronizasyon protokolüdür (15, 16). İlk kez Wisconsin Üniversitesinde 

geliştirilmiştir (16, 17). Laktasyondaki süt inekleri için en popüler senkronizasyon 

protokolüdür. Ovsynch protokolü postpartum 60-100. günler arasında gebe kalma 

oranını artırmak için uygulanabilir (16, 18, 19). Yapılan çalışmalarda (4-7, 20-24),  

PGF2α enjeksiyonundan 1 hafta önce ve 2 gün sonra uygulanan GnRH analoglarının,  

ovulasyonu senkronize ettiği ve östrus belirtilerine bakılmadan sabit zamanlı 

tohumlama yapılabildiği bildirilmektedir. Östrus takip işleminin iyi yapılamadığı 

sürülerdeki postpartum suböstrus problemi olan sütçü ineklerde ovsynch uygulaması 

ile iyi bir folliküller dalga ve ovulasyon senkronizasyonunun sağlandığı 

belirtilmektedir (25). 

 

  Gonadotropin-releasing hormon (GnRH) dekapeptid yapıda bir hormon olup, 

Luteinleştirici Hormon (LH) ve Follikül Stimülan Hormon salınımlarını idare eder (3, 
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26). İneklerde östrus siklusunun herhangi bir döneminde uygulanan GnRH, uygulama 

yapılan hayvanların %60-80’inde, mevcut olan en büyük follikülün ya 

luteinizasyonuna yada ovulasyonuna neden olmaktadır. Daha sonra uygulanan 

PGF2α, GnRH enjeksiyonu sonrası luteinize olan follikülün ya da şekillenen korpus 

luteumun (CL) ve ayrıca mevcut ise siklik CL’nin lizisine yol açmaktadır. Bu 

aşamadan sonra yeni bir folliküler dalga ve dominant follikül gelişmekte, PGF2α 

enjeksiyonundan 48 saat sonra yapılan ikinci GnRH uygulaması son folliküler 

dalgadaki dominant follikülün ovulasyonuna neden olmaktadır (4, 22-24). Suni 

tohumlamalar, ikinci GnRH enjeksiyonunu takiben 8-24. saatler arasında 

yapılabilmektedir. Pursley ve ark. (21) ikinci GnRH enjeksiyonundan sonraki 8., 16. 

ve 24. saatlerde yapılan suni tohumlamalardan yüksek gebelik oranı elde 

edilebileceğini bildirmektedirler. Diğer çalışmalarda Nebel ve ark.(4) ile Nak ve 

ark.(11) 0.günde GnRH, 7.günde PGF2α, 9.günde GnRH ve son GnRH 

enjeksiyonundan sonraki 16 – 20 saat içerisinde östrusları gözlemeden sabit zamanlı 

suni tohumlama yapmanın yalnız başına PGF2α uygulamalarına göre daha yüksek ilk 

tohumlamada gebelik oranı elde ettiklerini ifade etmektedirler. Köker ve ark (27) 

PGF2 alfa+GnRH kullanarak yaptıkları ovsynch çalışmaları sonucunda %70 oranında 

gebelik elde ettiklerini aktarmaktadırlar.  

 

 İneklerde fertilizasyon oranlarını birçok faktör etkileyebilmektedir. Damızlık 

sütçü sürülerde ısı stresi bunların en başında sayılabilir (28). Genellikle reprodüktif 

verim düşüklüğü fertilizasyon şekillenmemesine ve embriyonik ölümlere bağlı olarak 

gelişir (29). Embriyonik kayıplar erken embriyonik ölümler ve geç embriyonik 

ölümler olmak üzere iki şekilde gözlenir. Birincisinde embriyonik kayıplar 

fertilizasyon sonrası 8-16 günler arasında oluşur ve inekler normal sürelerde tekrar 

östrus gösterirler. Diğerinde ise ölümler 25-45 günler arasında şekillenir (30). Bundan 

dolayı da östrus süreleri uzar (3). Normal şartlar altında ineklerde genellikle 

fertilizasyon oranı %90 civarında düşünülmektedir (31). Fakat embriyonik kayıplar 

%29-39 oranlarında tohumlamadan sonraki 8-16. günler arasında gerçekleşmektedir. 

Bu nedenle, çiftlik hayvanlarında görülen yüksek orandaki embriyonik kayıplar 
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hayvancılık işletmelerinin önemli miktarlarda ekonomik kayıplarına da neden 

olmaktadır (31). 

 

 Embriyonik kayıplara neden olan faktörler arasında endokrin yetersizlikler, 

laktasyon, genetik predispozisyon, beslemeye ilişkin nedenler, annenin yaşı, ısı stresi, 

sperma kalitesi, tohumlama zamanı, ovulasyon sayısı, enfeksiyöz ajanlar, 

immünolojik etkenler sayılabilir (3, 28, 30, 31). 

 

 Hayvanlarda fekondasyon sonrasında gebeliğin anne tarafından tanınması 8-16. 

günler arasındadır. Bu dönemde şekillenen luteal yetersizlik embriyonik ölümlerin 

esas nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Oluşan luteal yetersizlik nedeniyle 

progesteron hormonu düşük düzeylerde kalmakta ve embriyonun anne tarafından 

kabul edilmesinde rol oynayan interferon üretimi de yetersiz kalarak gebeliğin 

devamlılığı sağlanamamaktadır (3).  

 

 Progesteron ve östrojen hormonunda şekillenen endokrin dengesizlikler 

sonrasında embriyonik ölümler artmaktadır. Bu olaylar daha çok süt verimi yüksek 

olan ineklerde gözlenmekte ve bu hayvanlarda östrus siklusunun lueal fazında 

progesteron konsantrasyonlarında düşüklük meydana gelebilmektedir. Araştırmacılar 

bunun nedenini karaciğere çok yüklü miktarda kan akımıyla sonuçlanan steroid 

metabolizma oranındaki yükselme olarak belirtmektedirler (30). Ayrıca fazla 

şekillenen folliküler gelişimin luteal faz esnasında yüksek bir östrojen 

konsantrasyonuna yol açacağı ve embriyonun canlılığının devamı için tehlikeli 

olacağı bildirilmekle beraber, tohumlama sonrasında folliküler gelişimin 

baskılanmasının embriyo için daha olumlu olacağı aktarılmaktadır (30).  

 

 GnRH üremenin denetlenmesinde sıklıkla kullanıldığı gibi (3), ineklerde 

diöstrus ortasında oluşan dominant folliküllerin (13) ovulasyonuna ve 

luteinizasyonuna yardımcı olmaktadır (26). Yapılan çalışmalarda (26, 32, 33), suni 

tohumlama sonrası 12. günde uygulanan GnRH enjeksiyonunun hipofizden LH 
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salınmasına ve siklus ortasında var olan folliküllerin ovulasyonuna neden olarak daha 

fazla sayıda aksesor CL şekillenebilmesine sebebiyet verdiği, dolayısıyla daha fazla 

progesteron üretilmesine yol açabildiği bildirilmektedir. Dolayısıyla GnRH 

tohumlamalar sonrası 11.-14. günler arasında kullanıldığında embriyonik ölüm 

oranını azaltabilmekte ve gebelik oranlarını %10-12 civarında artırabilmektedir (34, 

35). 

 

 Yapılan bir çalışmada Çınar (32) sütçü ineklerde tohumlamayı izleyen 12. 

günde GnRH uygulamalarının erken embriyonik ölümlerin önüne geçerek gebe kalma 

oranını artırdığını ileri sürmektedir. 

 

 Erdem ve ark. (33) erken embriyonik ölümleri önlemek amacıyla yaptıkları 

çalışmalarında düvelere tohumlama sonrası 12.günde GnRH uyguladıkları grupta 

%70 oranında gebelik elde ettiklerini, kontrol grubunda ise bu oranını %45 olduğunu 

aktarmaktadırlar. Diğer taraftan Szenci ve ark (26) aynı yönde yaptıkları 

araştırmalarında, bu uygulamanın reprodüktif verime bir katkısını belirlenmediğini 

aktarmaktadırlar. 

 

 Bazı araştırıcılar (29, 36, 37) ovulasyon senkronizasyon protokollerinin 

embriyonik ölümleri artırabileceğini, özellikle ısı stresi yaşayan ineklerde bu 

durumun daha da fazla etkili olabileceğini aktarmaktadırlar (36). Ayrıca bazı 

senkronizasyon protokollerinin yanlış zamanda uygulanmasıyla da embriyonik 

ölümlerin gözlenebileceği belirtilmektedir (29).  

  

  Ovsynch protokolünde östrusün oluşması, ovulasyonun senkronizasyonu, elde 

edilen gebelik oranı ve embriyonik kayıplar karşılaştırıldığında uygulama 

başlangıcında siklusun döneminin çok önemli olduğunu ileri süren farklı görüşler de 

bulunmaktadır (29, 38). 
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 Sunulan araştırmanın amacı, ineklere ovsynch protokolünün uygulanması ve bu 

uygulamalara ek olarak suni tohumlama sonrası 12. günde yapılacak olan GnRH 

enjeksiyonlarının gebelik oranına etkisinin araştırılması, sorunlu sürülerde oluşagelen 

embriyonik ölüm riskinin en aza indirilebilmesi ve ayrıca uygulamaya yönelik pratik 

sonuçların elde edilebilmesidir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2. 1.  Hayvan Materyali 

       

Sunulan araştırmada materyal olarak İzmir’in Tire ilçesinde faaliyet gösteren süt 

inekçiliği işletmelerinde bulunan en az bir doğum yapmış, genital organlarında hiçbir 

klinik kusur bulunmayan, canlı ağırlıkları 400–500 kg arasında olan ve postpartum 

50.–75. günler arasında bulunan 60 adet Holştayn ırkı inek kullanıldı. Materyal 

seçiminde ineklerin,  Holştayn ırkının fenotipik özelliklerini göstermesi ve İzmir iline 

kayıtlı kulak numaralarına (TR35) sahip olmaları dikkate alındı. Ayrıca vücut 

kondüsyon skorlarının birbirine yakın olmasına özen gösterildi (ortalama 3.5). 

Çalışma Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yürütüldü. Hayvanların hepsi serbest 

sistemde barındırılıp, normal rasyonlarla beslenip ve günde iki kez sağılıyorlardı.    

 

2. 1. 1.  Hayvanların Gruplandırılması 

 

Çalışmada kullanılan hayvanların yaşları, canlı ağırlıkları, postpartum dönemde 

bulundukları gün, bir önceki doğumda güç doğum oluşup oluşmadığı, retensiyo 

sekundinarum geçirip geçirmedikleri anamnez ve İzmir Hoştayn Irkı Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği kayıtlarına göre belirlendi. Daha sonra değişik işletmelerde 

bulunan ve çalışmanın başlayacağı anda herhangi bir postpartum sorununun 

bulunmadığı tespit edilen hayvanların suni tohumlama öncesinde rektal palpasyon ile 

ovaryum ve uterusları detaylı olarak incelendi. Graaf follikülünün her bir hayvanda 

sol ve sağ ovaryuma göre lokalizasyonu belirlendi. Ayrıca ovaryumun aktivitesi 

kontrol edildi. Uterusun tonusunun olup olmadığı ve çara kontrol edilerek ortaya 

çıkan bulgular kayıt altına alındı. Bu şekilde belirlenen 60 Holştayn ırkı inek 

postpartum 50. güne kadar östrus gösterip göstermemesine bakılmaksızın her biri 20 

hayvan olacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi 3 gruba ayrıldı. 
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 1.Grup (Kontrol): Bu gruptaki hayvanlar, başka hayvanın üzerine atlayan, 

başka hayvanların kendi üzerine atlamasına izin veren, çara akıntısı gibi östrus 

semptomları gösterenlerden oluşturuldu. Rektal muayene sırasında ovaryumlarında 

Graaf follikülü bulunan ve uterusta ödem tespit edilen hayvanlara herhangi bir 

hormonal girişim uygulanmaksızın suni tohumla yapıldı. Bu hayvanlara başka bir 

uygulama yapılmadı. 

 

 2.Grup (Ovsynch programı): Bu grupta bulunan hayvanlara östrus siklus 

dönemine bakılmaksızın uygulamanın başladığı gün (0. gün) 10 µg buserelin asetat 

etken maddeli GnRH (Receptal, İntervet, İstanbul, Türkiye) kas içi enjekte edildi. İlk 

GnRH uygulamasından 7 gün sonra kas içi sentetik bir PGF2α (Reprodin, Bayer 

İstanbul, Türkiye) analoğu olan kloprostenol enjeksiyonu 500 µg uygulandı. Son 

olarak 9. gün tekrar kas içi 10 µg buserelin asetat enjeksiyonu uygulandı. Bu 

uygulamayı takiben hayvanlara 16 saat sonra bir kez suni tohumlama yapıldı. 

 

 3. Grup (Ovsynch+12.GnRH): Bu grupta yer alan hayvanlara 2. gruptakilerde 

uygulanan Ovsynch programı aynen uygulandı. Ayrıca Ovsynch programından farklı 

olarak suni tohumlama sonrası 12. günde 10 µg GnRH (buserelin asetat) enjeksiyonu 

kas içi yapıldı. 

 

2. 1. 2. Hayvanlarda Gebelik Tespiti 

 

Araştırmanın sonrasındaki günlerde tekrar östrus gösteren hayvanlar kaydedildi. 

Tohumlama sonrası hayvanların gebelikleri 60. ve 90. günlerde yapılan rektal 

muayenelerle belirlendi. 

 

2.2. İstatistik Analizler 

 

Araştırmadaki verilerin istatistiki değerlendirilmeleri SPSS 10.0 bilgisayar 

programında Anova test, Tukey test ve Kikare yöntemi kullanılarak yapıldı. 
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3. BULGULAR 

 

3. 1. Çalışmadaki İneklerin Yaşları, Canlı Ağırlıkları, Postpartum Günleri ve 

Doğum Sayıları 

 

Çalışmada bulunan tüm gruplardaki ineklerin (n:60) gruplara göre yaşları, canlı 

ağırlıkları, postpartum günleri ile doğum sayılarının minimum, maksimum ve 

ortalama değerleri çizelge 1’de sunulmuştur. 

 

3. 2. Gruplardaki Hayvanlarda Suni Tohumlama Anında Graaf Follikülünün 

Ovaryumlara Göre Lokalizasyonu, Uterusda Tonus  ve Çaranın Görülme 

Oranları 

 

Tüm gruplarda bulunan hayvanların (n:60) ovaryumlarında Graaf folliküllerinin 

%66.7 sağ ovaryumda, %33.3 sol ovaryumda olduğu tespit edildi.  

 

Her bir grup incelendiğinde ise; grup 1’de Graaf follikülü %70 sağda (n=14), 

%30 (n=6) solda, grup 2’de % 65 sağda (n=13), %35 solda (n=7), grup 3’de ise % 65 

oranında sağda (n=13), %35 (n=7) solda olduğu gözlendi (Çizelge 2). Hayvanlarda 

elde edilen bu oranlar göz önüne alındığında Graaf follikülünün ovaryumlara göre 

lokalizasyonunda gruplar arasında istatiksel olarak fark olmadığı tespit edildi. 

 

Suni tohumlama anında yapılan rektal muayeneler sonucunda çalışmadaki tüm 

hayvanlarda (n:60) uterusun tonusu % 45 oranında elde edildi. Gruplara göre 

değerlendirildiğinde; grup 1’de uterus tonusunun %55 oranında (n=11), grup 2’de 

%45 (n=9), grup 3’de ise %35 oranında (n=7) şekillendiği bulundu (Çizelge 2). 

Çalışma grupları arasında uterus tonusu açısından istatiksel bir fark olmadığı tespit 

edildi.  
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Çalışmada yer alan hayvanlarda çara gözlenme oranı 1., 2. ve 3. gruplarda 

sırasıyla %100, 65 ve 90 olarak belirlenirken, 2. gruptaki oranının 1. ve 3.gruplarda 

elde edilen oranlardan düşük olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak önemli 

olduğu belirlendi (p<0,05). 

 

3. 3. Gruplara Göre Hayvanlarda Belirlenen Gebelik Oranları 

 

Gruplar arasında gebelik oranları grup 1’de %75 (n:15/20), grup 2’de %55 (n:11/20), 

grup 3’de %65 (n:13/20) olarak bulundu. Gruplar arasında belirlenen gebelik oranları 

arasında istatiksel olarak bir fark bulunamadı.  

 

3.4. Güç Doğum Geçirmiş Hayvanlarda Retensiyo  Sekundinarum Görülme 

Oranı ve Bu Olgunun Gebelik Oranına Etkisi 

 

Gruplar içinde güç doğumun retensiyo sekundinaruma etkisi incelendiğinde 8 güç 

doğum görülen hayvanın 5 tanesinde retensiyo sekundinarum görülürken, 52 normal 

doğum yapmış hayvanın 10’ da retensiyo sekundinaruma rastlandı. Bu olgular gruplar 

arasında incelendiğinde ise istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. 

 

Gruplar arasında retensiyo sekundinarumun gebeliğe etkisi incelendiğinde ise 

tüm gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenemedi. 
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Çizelge 1. Gruplarda bulunan hayvanların yaşları, canlı ağırlıkları (CA), postpartum günleri 
ile doğum sayılarının minimum, maksimum ve ortalama değerleri 
 
 Gruplar n Minimum Maksimum Ortalama±SH 

Yaş 1 20 4 9 5,90 ± 0,35 

 2 20 2 10 5,90 ± 0,35 

 3 20 3 8 6,15 ± 0,29 

CA 1 20 400 500 428,75 ±7,08 

 2 20 400 500 427,50 ±6,25 

 3 20 400 450 431,25 ±4,75 

Postpartum 
Gün 

1 20 50 70 63,40 ±1,31a 

 2 20 52 75 61,55 ±1,33ab 

 3 20 50 70 58,30 ±1,33b 

Doğum 
Sayıları 

1 20 2 5 3,60 ± 0,22 

 2 20 1 6 3,40 ± 0,22 

 3 20 2 4 3,35 ± 0,15 

a,b: Aynı sütünda farklı harfler taşıyan değerler arası fark önemlidir (p<0.05) 
 

 

 

a,b: Aynı sütünda farklı harfler taşıyan değerler arası fark önemlidir (p<0.05) 
 

 

 

 

 

 

Çizelge 2. Gruplara göre tohumlama anında Graaf follikülünün ovaryumlara göre lokalizasyonu, 
uterusun tonusu, çara görünüm, güç doğum,  retensiyo sekundinarum ve gebelik oranları 

 
Graaf Follikülü 
Lokalizasyonu 

Sağ 
Ovaryum 

Sol 
Ovaryum 

Uterus 
tonusu 

Çara 
Gözlenmesi 

Güç 
Doğum 

Retensiyo 
Sekundinarum  

Gebelik 
Oranı 

Grup 

% 
1 70 30 55 100a 10 30 75 

2 65 35 45 65b 15 25 55 

3 65 35 35 90a 15 20 65 
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4. TARTIŞMA 

 

Damızlık süt ineği yetiştiren işletmelerde östrus belirleme düzeyinin düşük olduğu ve 

bu oranın % 50’nin altında kaldığı (10), işletmelerde fertilizasyon sonrası şekillenen 

embriyonik ölümlerin de reprodüktif verim düşüklüğüne yol açtığı belirtilmektedir 

(29). Reprodüktif verimliliğin düşmesiyle birlikte süt üretim kayıpları da meydana 

gelmektedir. İşletmelerde reprodüktif üreme programları belli zamanlarda östrusları 

uyardıklarından (39) veya ovulasyonları senkronize ederek östrus tespiti olmadan 

belirlenen bir zamanda tohumlamaya olanak verdiklerinden dolayı bu amaç için 

kullanılmaktadırlar (40, 41).  

  

 İneklerde postpartum dönem doğum öncesi fizyolojik sınırlara dönmek için 

önemli bir zaman dilimidir. Bu dönemde doğum ilk tohumlama aralığı 45-60 günler 

arasında yer almaktadır (3). Hayvanların yaşı, buna paralel olarak doğum sayıları (3) 

ve vücut kondisyonları da fertilitenin devamlılığında etken faktörlerdir (42). 

Hayvanların östruslarını belirlenmeden yapılan ovsynch programlarının ve buna ek 

olarak tohumlamalar sonrası 12. günde GnRH enjeksiyonlarının embriyonik ölümleri 

azaltılabilmesinde kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada öncelikle 1., 2. ve 3. 

çalışma gruplarında bulunan hayvanların yaşları, canlı ağırlıkları (CA) ve doğum 

sayılarının ortalama değerleri incelendiğinde (Çizelge 1), gruplar arasında istatistik 

fark gözlenmemiştir. Ancak hayvanların postpartum günleri incelendiğinde 1. ve 3. 

gruplar arasında istatistik fark belirlenmiştir. Bu farkın çalışmaya dahil edilen 

hayvanların postpartum bulundukları günden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak 

çalışmada değerlendirilen ve her üç grupta bulunan ineklerin postpartum sürelerinin 

ekonomik verim sınırları içinde olmasından dolayı şekillenen bu istatistiki farkın 

çalışmayı olumsuz olarak etkilemediği düşünülmektedir.   

  

 Sunulan araştırmada tüm hayvanların ovaryumlarında %66.7 sağ ovaryum, 

%33.3 sol ovaryumda Graaf follikülü olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda gruplar 

arasında istatistiksel fark belirlenmemiştir. Tüm gruplarda tohumlama öncesi 
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uterusun tonusu incelendiğinde, gruplar arasında oransal olarak büyük farklılıklara 

rastlanmamakla birlikte 1., 2. ve 3. grupta sırasıyla uterus tonusu gözlenme oranı 

%55, 45, 35 olarak bulunmuştur. Gruplar arasında oranlar değerlendirildiğinde 

istatistik fark elde edilememiştir. Birinci grupta (Kontrol) bulunan hayvanlar doğal 

östruslerinde tohumlandıkları için rektal muayene bulgularında uterus tonusu yüzde 

olarak daha fazla oluşmuş olabilir. Diğer iki grupta hayvanlara ovsynch programı 

uygulandığı için uterus tonuslarının daha düşük olabileceği düşünülmektedir.  

 

Yapılan çalışmada hayvanlarda tohumlama anında çara akıntısının gözlenme 

oranı tüm gruplarda farklı oluşurken 1. grupta gözlenme oranı %100 (Çizelge 2) 

belirlenmiştir. Ayrıca bu oranla 2. grupta elde edilen çara gözlenme oranı (% 65, 

çizelge 2) arasında istatistiki açıdan fark belirlenmiştir. Gruplar arasında oluşan bu 

farkın hayvanlar arasında olan bireysel farklılıklardan ileri gelebileceği gibi, birinci 

grupta bulunan hayvanların doğal östruslarında olmasında da kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

 

İneklerde oluşan güç doğum olguları postpartum dönemde çeşitli infertilite 

sorunu oluşturmakla birlikte, retensiyo sekundinaruma da yol açabilmektedirler (3). 

Sunulan araştırmada 1., 2. ve 3. gruba göre belirlenen güç doğum olgu oranları 

sırasıyla %10, 15, 15 iken, retensiyo sekundinarum gözlenenlerin oranı ise %30, 25 

ve 20 tespit edilmiştir (Çizelge 2). Gruplar içinde güç doğumun retensiyo 

sekundinaruma etkisi incelendiğinde 8 güç doğum görülen hayvanın 5 tanesinde 

retensiyo sekundinarum görülürken, 52 normal doğum yapmış hayvanın 10’ da 

retensiyo sekundinaruma rastlanmıştır. Gruplar arasında incelendiğinde ise istatiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca her üç grupta belirlenen güç doğum ve 

retensiyo sekundinarum rastlantı oranları arasında  istatistiki açıdan fark 

gözlenmemiştir (Çizelge 2). Güç doğum ve retensiyo sekundinaryum geçiren tüm 

hayvanlarda gruplar arasında bu iki postpartum olumsuzluğun istatistiki olarak 

gebelik oranına etkili olmadığı sunulan araştırmada belirlenmiştir. 
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Yapılan çalışmada elde edilen gebelik oranları 1., 2. ve 3. gruplara göre 

sırasıyla %75, 55, 65 (Çizelge 2) olarak belirlenmiştir. Gruplarda oluşan gebelik 

oranları arasında her ne kadar sayısal fark bulunsa da, istatistiki değerlendirmeler 

sonrasında aradaki farkların önemsiz olduğu gözlenmiştir. Birinci grupta (kontrol) 

elde edilen oranın sayısal olarak diğerlerinden yüksek olduğu, bunun nedeninin de 

çalışmada değerlendirilen hayvanların bölgeye tam adapte olarak bakım, beslemenin 

düzenli olduğu, östrus takiplerinin iyi yapıldığı anlamına gelebilir.  

 

Yıldız (43) yaptığı çalışmasında suni tohumlama sonucu gebe kalan ineklerin 

oranını %58.8 olarak bildirirken, diğer çalışmalarda (44, 45) bu oran %66.7 ve 

%73,1-78,1 olarak aktarılmaktadır. Sunulan çalışmada kontrol grubunda belirlenen 

gebelik oranı diğer çalışmalarda elde edilen bazı değerlerle uyum sağlarken, 

bazılarıyla da sağlamamaktadır. Bu farkın araştırmanın yapıldığı bölgede bakım ve 

besleme şartlarının iyi olması, bölgesel ve mevsimsel farklılıklar, veteriner hekim 

kontrolünün sıkça yapılması ve östrus tespitinin doğru zamanda yapılması gibi 

nedenlerin etkili olabileceği düşünülmektedir (8). 

 

Çalışmada 2. (%55) ve 3. (%65) gruplarda oluşan gebelik oranları arasında 

isatatistiki fark olmamasına rağmen sayısal fark gözlenmektedir. Üçüncü grup lehine 

oluşan sayısal farkın bu grupta farklı olarak tohumlamalar sonrasında 12. günde 

uygulanan GnRH enjeksiyonlarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu iki 

grup dikkate alındığında elde edilen sonuçlar araştırmacıların (34, 35) çalışmalarında 

belirttikleri %10-12 oranlarında gebelik artışını destekler niteliktedir.  

 

Aydın ve ark. (46) Holştayn ırkı ineklerde ovsynch uygulanan hayvanlarda gebe 

kalma oranını %32 olarak bildirirlerken, düvelerde yapılan başka çalışmalarda Dinç 

ve ark. (47) ise ovsynch sonrası gebe kalma oranının %49.7, Nak ve ark (41) %58.82 

olduğunu aktarılmaktadırlar. Ayrıca aynı senkronizasyon yöntemiyle yapılan diğer 

çalışmalarda Nak ve ark.(11) %42.2, Erdem ve ark.(33) %45, Aral ve ark.(5) %42.3 

oranında hayvanların gebe kaldığını bildirilmektedirler. Yine Nak ve ark. (40) siklik 
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ve asiklik anöstrus sorunlu ineklerde ovsynch başarı oranının %58.5 olduğunu 

aktarmaktadırlar. Sunulan çalışmada ise ovsynch yapılan hayvanlarda (Grup 2)  

%55.0 gebelik oranı elde edilmiştir (Çizelge 2). Yapılan bu çalışmada belirlenen 

gebelik oranı, yukarıda belirtilen diğer çalışmalarda bildirilen gebelik oranlarından 

yüksek, birbirine yakın veya farklı bulunmuştur. Bunun nedeninin materyal olarak 

kullanılan hayvanların ırkından, vücut skorlarının farklı olmasından (42), inek veya 

düve olmalarından, siklik veya asiklik olmalarından, yaşlarından, doğum ilk 

tohumlama aralığı sürelerinin ve tohumlama zamanın farklı olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

 

Yapılan çalışmada ovsynch uygulamasına ek olarak tohumlama sonrası 12. gün 

GnRH uygulanan hayvanlarda (Grup 3) gebelik oranı %65 bulunmuştur. Gebelik 

oranlarını ovsynch uygulamadan sadece tohumlama sonrası 12. günde GnRH 

enjeksiyonları yapan araştırmacılardan Erdem ve ark. (33) holştayn düvelerde %70 ve 

Çınar (32)’da holştayn ineklerde %35 olarak bulmuşlardır. Diğer bir çalışmada ise 

Szenci ve ark (26) 12. günde GnRH uygulamaları sonrası uygulama ve kontrol 

grubunda sırasıyla %59,6 ve 59.1 oranlarında gebelik elde ettiklerini 

bildirmektedirler. Sunulan çalışmada 3.grupta ortaya çıkan gebelik oranı Erdem ve 

ark. (33)’nın düvelerde bildirdiği orana yakın, Szenci ve ark. (26)’nın aktardığı 

oranlara benzer, ancak Çınar (32)’ın elde ettiği orandan yüksek ve farklı bulunmuştur. 

Bu fark hayvanların, kondisyonları (42), yaşları, postpartum bulunduğu günleri, 

laktasyon durumu gibi bireysel nedenlerden (26) ileri gelmiş olabilir. Aynı zamanda 

sonuçların farklı olması çalışmaların yapıldığı bölgelerinde farklı olmasından 

kaynaklanabilir.  

 

Her ne kadar sunulan çalışmada normal östrus göstererek tohumlanan 

hayvanlarda (kontrol grubu) gebelik oranları, diğer çalışma gruplarına göre sayısal 

olarak yüksek çıksa da (%75), ovsynch (2. grup) grubunda elde edilen gebelik 

oranları diğer bazı çalışmalarda (5, 11, 33, 46, 47) bildirilen oranlardan sayısal olarak 

farklı ve yüksek bulunmuştur. Ayrıca çalışmada ovsynch+tohumlama sonrası 12. 
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GnRH yapılan hayvanlardaki gebelik oranları Çınar’ın (32) bildirdiği orandan ve 

sunulan çalışmadaki 2. gruptan yüksek bulunmuştur. Bundan dolayı 2. ve 3. grupta 

elde edilen gebelik sonuçları işletmelerde hayvanların sürü içerisinde ciddi şekilde 

takibi açısından elverişli gözükmektedir.  

 

5. SONUÇ 

 

Süt inekçiliği işletmelerinde östrus takibinin iyi yapıldığı durumlarda senkronizasyon 

programlarına ihtiyaç duyulmasa bile, östrus gözleme ve kaçırma problemlerinden 

dolayı oluşan infertilite sorunlarını en aza indirebilmek için ovsynch uygulamalarının 

üremenin denetlenmesinde önemli bir yer tutacağı ve işletme programlarında yer 

almasının hayvanları takip açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Çalışmada her 

üç grupta elde edilen gebelik oranları arasında istatistik fark belirlenememesine 

rağmen, ovsynch+12.günde GnRH grubunda elde edilen gebelik oranının doğal 

östrusdeki hayvanlarda elde edilen oranlara yakın ve benzer olmasından dolayı, 

ovsynch programına ek olarak embriyonik ölümleri önlemek amacıyla suni 

tohumlama sonrası 12.günde uygulanan GnRH enjeksiyonlarının senkronizasyon 

programlarına ilave edilmesinin fertiliteyi artırmada faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Bu nedenle hayvanlarda yapılan yanlış zamanda tohumlamaların önlenmesi, luteal 

yetersizliklerin giderilmesi ve en azından ovulasyonları senkronize edilen hayvanların 

bir sonraki östrus zamanlarının belirlenebilirliği açısından gerek ovsynch, gerekse 

ovsynch+12.gün GnRH uygulama protokollerinin reprodüktif sürü sağlığı 

programları içerisinde bulunmalarının önemli olduğu düşünülmektedir.  
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