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Özet: Bu çalışmanın amacı 17 – 18 aylık oldukları halde östrüsleri gözlemlenememiş sütçü düvelerde, ovsynch 
(n:34) veya PRID + PGF2α + PMSG (n:33) olmak üzere iki farklı hormonal uygulama yönteminin, östrüslerin tespi-
ti, dağılımı ve ilk tohumlama gebelik oranları üzerine etkisini belirlemektir. İlk gruptaki düvelere, 0. gün GnRH 
enjeksiyonu, 7 gün sonra PGF2α enjeksiyonu, 48 saat sonra ikinci GnRH uygulaması ve 12 saat sonra suni tohum-
lama yapıldı. İkinci grupta ise, 0. gün PRID, 7. gün PGF2α im, 9. gün PRID’lerin uzaklaştırılması ve 500 IU PMSG 
im ve 56. saatte suni tohumlama uygulandı. Östrüsler günde 3 kez takip edildi. Son hormonal uygulamaları izleyen 4 
gün içerisinde östrüs tespit oranları, birinci.grupta, %29.41, ikinci grupta, %72.72 olarak belirlendi (P<0.001). İlk 
tohumlama gebelik oranları grup 1 ve grup 2’de sırasıyla %58.82 ve %48.48 olarak tespit edildi. Ovsynch grubunda 
gözlenebilen östrüsler son uygulamayı takip eden ilk 24 saat diğerlerinde ise 48 saat içinde yoğunlaştı.  
Anahtar Kelimeler: Anöstrüs, PGF2α ,PMSG, PRID, ovsynch, östrüs, gebelik oranı, düve. 

 
Effects on Reproductive Performance in Cyclic and Non cyclic Dairy Heifers of  

Ovsynch or PRID + PGF2α + PMSG Administrations 
 

Summary: The objective in this study was to determine the effect on estrus detection and distribution, first service 
pregnancy rate using two different treatment methods as ovsynch (n=34) or PRID + PGF2α + PMSG (n:33) in 17 – 
18 month years old unobserved estrus dairy heifers. Group I: GnRH injection, followed in 7 days by PGF2α injec-
tion, then another GnRH injection and AI 12 hours after second GNRH injection. Group II: PRIDs inserted (on day 
0), on days 7 heifers received PGF2α, PRIDs removed and 500 IU PMSG injected (on days 9). AI was administrated 
at 56. hours following PRIDs removel. Heifers were observed for sings of estrus for 20 minutes three times. Propor-
tion of heifers observed in estrus during the 5 days after last hormonal administration were 29.41%, 72.72% for 
groups 1, 2 respectively. First service pregnancy rates were determined 58.28%, 48.48% for groups 1, 2 respec-
tively. While observed estruses in ovsynch group accumulated in first day, in second group accumulated in the sec-
ond day after latest hormonal administrations. 
Key Words: PRID, ovsynch, estrus, pregnancy, unobserved estrus, heifers.  
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Giriş 

 Süt inekçiliği ile uğraşan işletmelerde 
sağmal inekler ile düveler aynı yerlerde tutulmak-
ta ve sağmal inekler günde en az iki kez sağıma 
getirilmektedir. Bu işlem inekler üzerindeki ilgiyi 
arttırmakta, böylece ineklerde östrüsler daha iyi 
belirlenmekte ve tohumlanmaları sağlanmakta-
dır14. Suni tohumlama için düvelerin östrüs dav-
ranışlarını belirlemeye çalışmak hem zaman kay-
bı ve hem de iş yoğunluğuna neden olmakta, ço-
ğunlukla büyük ölçüde östrüslerin kaçırılması ile 
sonuçlanmaktadır2. Bu tip olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak için önceden belirlenen zamanda to-
humlamaya olanak veren özel sinkronizasyon 
metotları geliştirilmiştir14. 

İneklerde ve düvelerde ovulasyonun senk-
ronizasyonu (ovsynch) ve kızgınlıkları belirleme-
den, önceden belirlenen zamanda tohumlama 
(ÖZT) şeklindeki uygulama (ovsynch + ÖZT), 
östrus tespitine ihtiyaç duyulmadan suni tohum-
lama yapabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu 
protokol ile siklusun herhangi bir döneminde 
uygulanan gonadotropin salınım hormonu 
(GnRH) enjeksiyonu büyük folliküllerin ovulas-
yonuna veya luteinizasyonuna neden olmakta ve 
bu da yeni bir folliküler dalganın başlamasını 
uyarmaktadır. İlk GnRH enjeksiyononu izleyen 7. 
günde uygulanan PGF2α korpus luteumun (CL) 
regresyonunu uyarmakta ve senkronize olmuş 
dominant follikülün son olgunlaşmasına olanak 
sağlamaktadır. PGF2α uygulamasından sonra 
yapılan ikinci GnRH enjeksiyonu ise 24 saat içe-
risinde dominant follikülün ovulasyonunu senk-
ronize etmektedir. Ovulasyonun böyle dar bir 
zaman süreci içerisinde senkronizasyonu, yakla-
şık 16 saat içerisinde önceden belirlenmiş bir 
zamanda tohumlamaya olanak vermektedir4. 

 Ovsynch + ÖZT uygulanan düvelerin 
yaklaşık %22.5’u PGF2α uygulamasını izleyen 
39. saatten önce premature östrüslar göstermekte-
dirler. Bu protokolde düvelerin %25 ‘inde PGF2α 
enjeksiyonu izleyen 36 saatte önce %25 oranında 
premature östrüsların görülebildiği belirtilmekte-
dir4. Schmitt ve arkadaşları9 ise ovsynch protoko-
lü uygulanan düvelerde, PGF2α enjeksiyonunun 
yapıldığı gün dahil ikinci GnRH enjeksiyonuna 
kadar %27 oranında premature östrüsların şekil-
lendiği vurgulamaktadırlar.  

 Düvelerde ve ineklerde uygulanan suni 
tohumlama programlarında östrüs ve ovulas-

yonun progesteron ve progestagenler ile uyarıl-
ması yaygın olarak kullanılan bir metottur. Doğal 
progesteron ve sentetik progestagenler uygun doz 
ve şekillerde kullanıldığı zaman luteal fazda 
CL’un ürettiği progesteron düzeyini sağlayama-
maktadır. Doğal süreçten farklı olarak LH seviye-
si üzerinde yeterli geri tepki oluşmamaktadır. Bu 
durum luteal faza göre daha yüksek LH konsant-
rasyonuna yol açmaktadır. Bu sürekli LH desteği 
dominant follikülün büyümesinin devam etmesi-
ne ve kalıcı hale geçmesine neden olmaktadır. 
Ovulatör follikülün yaşam süresindeki 4 günlük 
bir uzama gebe kalma oranında azalma ile sonuç-
lanmaktadır. Çünkü persistent dominant follikü-
lerdeki oosit ovulasyon öncesi premature olgun-
laşma geçirmekte, böyle bir oosit fertilize olabil-
mekle beraber, erken embryonik ölüm şekillen-
mektedir1,5,7,12.  

Bu çalışmanın amacı 17 – 18 aylık oldukla-
rı halde östrüsleri gözlenememiş sütçü düvelerde 
ovsynch yahut PRID + PGF2α + PMSG şeklinde-
ki iki farklı hormonal uygulama metodunun 
östrüslerin belirlenmesi, dağılımı ve ilk tohumla-
ma gebelik oranları üzerine etkilerini belirlemek-
tir.  

Materyal ve Metot 

2002-2005 yılları arasında Bursa ili ve 
çevesindeki süt inekçiliği ile uğraşan işletmeler-
de, 17-18 aylık oldukları halde östrüsleri gözle-
nememiş siyah - alaca 67 adet düve çalışma ma-
teryali olarak kullanıldı. Düvelerin ovaryum bul-
guları 12 gün arayla yapılan çift rektal muayene 
ile belirlendi. Yapılan iki rektal muayenin her-
hangi birinde ovaryumları üzerinde yaklaşık 2 - 
2,5 cm’lik bir CL belirlenen düveler siklik, belir-
lenemeyenler ise asiklik olarak kabul edildi. Dü-
veler deneme gruplarına rasgele dağıtıldı ve aşa-
ğıdaki uygulamalar yapıldı. 

1. Grup: Otuzdört baş düveye 0. günde bir 
GnRH analoğu olan 10µg Busereline asetat 
(Receptal®, Intervet International, B.V Boxmeer, 
The Netherlands), 7.günde 25 mg Dinoprost 
tromethamine (PGF2α) (Dinolytic®, Pharmacıa, 
Rijksweg 12, 2870 Puurs The Belgium) ve 9. 
günde 10µg Busereline asetat im olarak uygulan-
dı. Son GnRH uygulamasını izleyen yaklaşık 12. 
saatte suni tohumlama yapıldı. 

2. Grup: Otuzüç baş düveye 0. günde PRID 
intravaginal (PRID®, Sanofi Animal Healt Ltd., 
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France), 7.günde 25 mg Dinoprost tromethamine 
im olarak uygulandı, dokuzuncu günde PRID 
uzaklaştırıldı, 500 IU PMSG (Pmsg®, Sanofi 
Animal Healt Ltd., France) im olarak uygulandı. 
PRID’lerin çıkarılmasını izleyen yaklaşık 56. 
saatte suni tohumlama yapıldı.  

Tüm gruplarda gebelikler 45 – 50. günler 
civarında rektal muayene ve ultrasonografi ile 
belirlendi. Östrüsler diğer inekleri aşma, aşıma 
durma, temiz müköz akıntı gibi bulgular göz ö-
nünde tutulup, günde 3 kez izlenerek tespit edildi. 
Gruplardaki östrüs tespit oranı, östrüslerin dağı-
lımı ve ilk tohumlama gebelik oranları belirlene-
rek, bulgular t- testi ile istatiksel açıdan değerlen-
dirildi.  

Bulgular 

Sunulan çalışmada toplam ilk tohumlama 
gebelik oranı ve siklik düvelerdeki gebelik oran-
ları dikkate alındığında, iki farklı hormonal uygu-
lama grubu arasında istatiksel açıdan önemli fark 
bulunamaz iken, asiklik düvelerdeki ilk tohum-
lama gebelik oranının ovsynch gurubunda, PRID 
grubuna göre istatiksel açıdan önemli olacak dü-
zeyde yüksek olarak belirlendi (Tablo.I). 

 
Tablo I. Östrüsleri Gözlenemeyen Düvelerde 

Hormon Uygulamaları Sonrasında 
İlk Tohumlama Gebelik Oranları. 

Table I. First Service Pregnancy Rates 
Following Hormonal Administrations 
in Unobserved Oestrus Heifers  

UYGULAMA GRUPLARI  
REPRODUKTİF 
PARAMETRELER 1.GRUP 

OVSYNCH 

2.GRUP 
PRID + PGF2α + 

PMSG 
Toplam İlk Tohumlama 
Gebelik Oranı 20 / 34 = % 58.82 16 / 33 = % 48.48 

Siklik Düvelerde İlk To-
humlama Gebelik Oranı 14 / 28 = %50.00 14 / 29 = % 48.27 

Asiklik Düvelerde İlk 
Tohumlama Gebelik Oranı 6 / 6 = % 100a 2 / 4 = %50b 

a,b: Aynı satırda farklı harf taşıyan değerler arasında statik-
sel açıdan önemli faklılık bulunmaktadır (P< 0.001). 

 
PRID grubundaki toplam östrus tespit ora-

nının, asiklik ve siklik düvelerdeki östrüs tespit 
oranlarının ovsynch grubundaki oranlardan sta-
tiksel açıdan önemli olacak düzeyde fazla olarak 
belirlendi (Tablo.II).  

Tablo II. Östrüsleri Gözlenemeyen Düvelerde 
Hormonal Uygulamalar Sonrasında 
Östrüs Tespit Oranları.  

 Table II. Oestrus Detection Rate Following 
Hormonal Administrations Groups in 
Unobserved Oestrus Heifers. 

UYGULAMA GRUPLARI 
REPRODUKTİF 

PARAMETRELER 
1.GRUP 

OVSYNCH 
2.GRUP 

PRID + PGF2α + 
PMSG 

Toplam Östrüs Tespit 
Oranı 10 / 34 = % 29.41a 24 / 33 = % 72.72b 

Siklik Düvelerde Östrüs 
Tespit Oranı 8 / 28 = % 28.57a 20 / 29 = % 68.96b 

Asiklik Düvelerde 
Östrüs Tespit Oranı 1 / 6 = % 16.66a 4 / 4 = % 100b 

a,b:Aynı satırda farklı harf taşıyan değerler arasında 
statiksel açıdan önemli faklılık bulunmaktadır (P< 
0.001). 

 
Ovsynch grubunda tespit edilebilen 

östrüslerin tümünün son uygulamayı takip eden 1. 
günde, PRID grubunda ise biri hariç tümünün 2. 
günde toplandığı görülmektedir (Tablo. III).  

 
Tablo III. Hormonal Uygulamalar Sonrasında 

Senkronize Östrüslerin Dağılımı 
Table III. Distrubition of Synchronized 

Oestrus Following Hormonal 
Administrations 

GÜNLER VE ÖSTRÜS 
GÖSTEREN HAYVAN 

SAYILARI GRUPLAR 

1 2 3 4 

TOPLAM 

1.GRUP 
OVSYNCH 10 0 0 0 10 

2.GRUP 
PRID + PGF2α + PMSG 0 23 1 0 24 

 

Tartışma 

Büyük sütçü işletmelerde, özellikle de me-
rada otlatma da söz konusu ise düvelerde üreme 
ile ilgili özenin etkili bir şekilde yürütülmesinde 
zorluklar yaşanabilmektedir. İnekler günde en az 
iki kez sağıldığından daha fazla göz önünde ol-
makta, buna karşılık düvelerde östrüslerin tespiti 
ve tohumlanmaları için özel gayret gerektirmek-
tedir. Bu nedenle düvelerde suni tohumlamanın 
kullanılması östrüs takibi yapmadan önceden 
belirlenen bir zamanda tohumlamaya olanak ve-
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ren ve normal sınırlar içerisinde gebelik oluştura-
bilen bir senkronizasyon programının uygulan-
ması ile kolaylaştırılacaktır14. 

Son GnRH enjeksiyonunun PGF2α enjeksi-
yonundan 48 saat sonra yapıldığı Ovsynch yön-
teminin kullanılması ve östrüs gösterenlerin to-
humlanması ile % 48.0; östrüs takibi yapmadan 
ikinci GnRH’dan 15 saat sonra yapılan tohumla-
ma ile % 45.5 oranında ilk tohumlama gebelik 
oranı elde edilmiştir9. Sunulan çalışmada, 
0vsynch yöntemi uygulanan düvelerde son GnRH 
enjeksiyonundan 12 saat sonra yapılan tohumla-
ma ile % 58.48 gibi, yukarıda sözü edilen çalış-
madan daha iyi bir ilk tohumlama gebelik oranına 
ulaşılmıştır. Diğer bir çalışmada9, ovsynch yön-
teminin kullanılması ve östrüs gösterenlerin to-
humlanması ile % 48.7, 15. saatte kör tohumlama 
ile % 25.8 ilk tohumlama gebelik oranı elde edil-
miştir. Östrüs takibi yapılarak tohumlama uygu-
landığı zaman, kör tohumlama uygulananlara 
göre daha yüksek gebelik oranı elde edildiği ifade 
edilmektedir10. Ovsynch + ÖZT metodunun düve-
lerde kullanılması ile östrüs siklusunda kısalma 
ile birlikte tohumlamayı takiben (≤ 16 gün) yoğun 
bir şekilde tekrar östrüs görülmesi ile karşılaşıldı-
ğı belirtilmektedir. Özellikle ikinci GnRH enjek-
siyonu, PGF2α enjeksiyonundan sonraki 48. saat-
ten 24. saate çekildiğinde kısa bir siklus ve 
östrüslerin tekrar görülmesi olgusu daha da art-
maktadır4. Ovsynch + ÖZT protokollerinde 
PGF2α enjeksiyonundan sonra < 39 saat gibi bir 
zaman süreci içerisinde östrüsler görülebilmekte-
dir9. Düvelerde büyük bir olasılıkla folliküler 
dalga modelinde bir tutarsızlık söz konusu oldu-
ğundan dolayı egzojen GnRH uygulamaları ile 
luteal fonksiyonların senkronizasyonunun sağla-
namadığı, bu nedenle ovsynch + ÖZT uygulama-
sının düvelerde başarılı olamadığı ifade edilmek-
tedir6. İneklerde olduğu gibi6, düvelerde de 
ovsynch + ÖZT yönteminin başarısında, protoko-
lün başlatıldığı seksüel siklusun döneminin önem-
li rol oynadığı, uygulamaya erken luteal fazda 
yani siklusun 5 – 10. günleri arasında başlandığı 
zaman daha yüksek gebe kalma oranlarının elde 
edilebileceği belirtilmektedir4. Çalışmalarda farklı 
sonuçlar alınması kullanılan ovsynch + ÖZT yön-
temlerindeki farklılıklardan, yukarıda sözü edilen 
diğer etkilerden kaynaklandığı kanısındayız. 
Ovsynch protokolünün düvelerde uygun olmadı-
ğına yönelik tespitlere4 rağmen, sunulan bu ça-
lışmada ovsynch + ÖZT yöntemini kullanılması 
ile %58.48 gibi oldukça iyi bir ilk tohumlama 
gebelik oranı elde edilmiştir. 

İnek ve düvelerde suni tohumlama prog-
ramlarında progesteron ve progestagen preparat-
ları ile östrüslerin ve ovulasyonun uyarılması 
girişimleri yaygın bir biçimde kullanılmaktadır7. 
Prepubertal düvelerde sadece norgestomet kulak 
implantı kullanılması ve östrüs gösterenlerin to-
humlanması ile %47 ilk tohumlama gebelik ora-
nına ulaşılmıştır12. Norgestomet içeren kulak 
implantı ve norgestomet + östradiol içeren 
enjektabl solüsyonun (SMB tedavisi) pubertal, 
prepubertal düvelerde kullanımı ve östrus göste-
renlerin tohumlanması ile %33 – 63 arasında 
değişen ilk tohumlama gebelik oranı elde edilmiş-
tir. SMB tedavisi ve ÖZT ile pubertal ve 
prepubertal düvelerde %39 – 62 arasında değişen 
ilk tohumlama gebelik oranlarına ulaşılmıştır. 
Pubertal düvelerde norgestomet implant + PGF2α 
ve östrüs gösterenlerin tohumlanması ile %62, 
norgestomet implant + PGF2α + ÖZT ile % 66 ilk 
tohumlama gebelik oranı elde edilmiştir8. Düve-
lerde CIDR + PGF2α + östrüs gösterenlerin to-
humlanması ile %42 ilk tohumlama gebelik oran-
larına ulaşılmıştır2. Düvelerde PRID + PGF2α + 
ÖZT ile %53.2 – 62 arasında değişen ilk tohum-
lama gebelik oranı elde edilmiştir8,13,14. Anöstrüs 
gösteren düvelerde PRID + PMSG ve PRID’in 
uzaklaştırılmasını izleyen 56. saatte ÖZT ile %85 
gebelik oranına ulaşılmıştır13. Düve ve ineklerde 
PRID + PGF2α ve PRID’in çıkarılmasını izleyen 
48, 72 ve 96. saatlerde ÖZT ile hakiki anöstrüslü 
inek ve düvelerde %91.7, suböstruslu inek ve 
düvelerde %81.8 gebelik oranları elde edilmiş-
tir11. Sunulan çalışmada PRID + PGF2α + PMSG 
ve 56. saatte kör tohumlama ile toplamda 
%48.48, siklik düvelerde (pubertal) %48.27 ve 
siklik olamayan düvelerde (prepubertal) %50. 0 
ilk tohumlama gebelik oranına ulaşılmıştır. 
Progestagen tabanlı senkronizasyon uygulamala-
rında, düvelerin yaşı ve kilosundaki artışlara bağlı 
olarak daha yüksek östrüs ve gebelik oranlarına 
ulaşıldığı belirtilmektedir14. Yukarıda sözü edilen 
literatürlerdeki değişik progesteron veya 
progestagen tabanlı uygulamalar karşılaştırıldığı 
zaman sunulan çalışmada literatürlerin çoğunluğu 
ile uyumlu olacak şekilde normal düzeyde bir ilk 
tohumlama gebelik oranı elde edildiği görülmek-
tedir. Fakat Ünal ve arkadaşları13 ile Şendağ ve 
arkadaşlarının11çalışmalarınında, sunulan çalış-
madaki gebelik oranlarına göre çok yüksek gebe-
lik oranları elde edilmiştir. Şendağ ve arkadaşla-
rının11 hormonal uygulamaların bitimini takiben 3 
tohumlama yapmaları, sunulan çalışmadan daha 
yüksek gebelik oranı elde edilmesinde rol oyna-
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mış olabilir. Yinede yukarıda sonuçlarından bah-
sedilen çalışmalarda11,13

, sırasıyla 5 ve 8 baş gibi 
çok sınırlı sayıda düvenin çalışma materyali ola-
rak kullanılmış olduğunu göz önünde bulundur-
mak gerekmektedir.  

Tablo I incelendiğinde sadece asiklik düve-
lerde ilk tohumlama gebelik oranının ovsynch 
grubunda, PRID + PGF2α + PMSG grubuna göre 
istatiksel açıdan önemli olacak düzeyde fazla 
olduğu görülmektedir. Ancak gruplardaki asiklik 
düve sayılarının çok az olması nedeniyle bu fark-
lılığın değer taşımayacağı kanısındayız.  

Sunulan çalışmada PRID+PGF2α + PMSG 
grubunda son hormonal uygulamayı izleyen ilk 5 
gün içerisindeki toplam östrüs oranının %72.72 
olduğu (Tablo. II) ve belirlenebilen 24 kızgınlığın 
23’ünün birinci günde ve 1 tanesinin ise üçüncü 
günde oluştuğu görülmektedir (Tablo. III). Cleef 
ve ark.2 CIDR + PGF2α uygulaması sonucu 
%89.9 oranında östrüs belirlediklerini ve bu 
östrüslerin % 85’nin ikinci günde şekillendiği 
bildirmektedirler. Sunulan çalışmada ovsynch 
grubundaki toplam östrüs tespit oranının %29.41 
olduğu (Tablo. II) ve bu östrüslerin son GnRH 
uygulamasını izleyen 24 saat içerisinde toplandığı 
görülmektedir (Tablo. III). Ovsynch uygulaması 
yapılan düvelerde PGF2α uygulanan 7. günde 
%13, 8. günde %14.4, son GnRH uygulamasının 
yapıldığı 9 cu günde % 45.3 oranında östrüs şe-
killendiği ifade edilmektedir9. Ovsynch grubuna 
göre PRID grubunda toplamda, siklik ve asiklik 
düvelerde son hormonal uygulamaları izleyen 5 
gün içerisinde östrüs tespit oranlarının istatiksel 
açıdan önemli olacak düzeyde fazla olduğu gö-
rülmektedir (Tablo II). Bu sonuç diğer bazı ça-
lışmalarla da2,9 uyumlu olacak şekilde 
progesteron veya progesteron uygulamalarında, 
ovsynch yöntemine göre östrüs tespit oranın daha 
iyi olduğunu göstermektedir. Gruplarda 
östrüslerin yoğunlaştığı günler dikkate alındığın-
da yapılan kör tohumlamaların zamanlamalarının 
da uygun olduğu görülmektedir. 

Düvelerde PGF2α ile uyarılmış östrüstlerde 
yapılan tohumlamalar ile elde edilen fertilitenin 
iyi olduğu belirtilmektedir. Fakat uygulamaların 
yapıldığı dönemdeki dominant follikülün duru-
muna bağlı olarak östrüs ve ovulasyonun şekil-
lenme zamanı açısından büyük varyasyonlar gö-
rüldüğü ve PGF2α uygulamalarının östrüs tespit 
problemi bulunan sürülerde önceden belirlenen 
zamanda kör tohumlama ile birlikte uygulanması 
durumunda, normalden düşük fertilite değerleri-

nin elde edilmesi ile sonuçlandığı ifade edilmek-
tedir3.  

Sonuç olarak, sunulan çalışmada siklik ve 
asiklik anöstrüslu düvelerde ovsynch veya PRID 
+ PGF2α + PMSG uygulamaları ve önceden belir-
lenen dönemde tohumlama ile normale yakın 
düzeyde ilk tohumlama gebelik oranlarına ulaşıl-
mıştır. Bununla birlikte ovsynch grubunda toplam 
ilk tohumlama gebelik oranının biraz daha fazla 
olma eğiliminde olduğu görülmüştür. Literatür 
bilgileri göz önüne alındığında, progesteron veya 
progestagen uygulamalarında persistent follikül 
oluşumu5,7,12, ovsynch uygulamalarında östrüs ve 
ovulasyonlarda görülen asenkronizasyonun4,9 
gebelik oranlarında meydana getirdiği düşüşün 
önüne geçilebilmesi için iki metodun birleştiril-
mesi tarzında bir progestatif faz oluşturulması 
gerekmektedir. Bunun için ovsynch metodunda 
ilk GnRH ve PGF2α uygulamalarının arasında 
kulak implantı veya PRID takılmasının uygun 
olabileceği ve gelecek araştırmaların konusu ola-
rak bunun çalışılması gerektiği kanısına varılmış-
tır.  
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