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Özet: Bu çalışmanın amacı, doğum sonrası kızgınlıkları gözlenemeyen sütçü ineklerde PRID + PGF2α + PMSG, 
Norgestomet içeren kulak implantı + PGF2α + PMSG, Ovsynch olmak üzere üç farklı metodun östrüs tespit ve gebe-
lik oranları, uyarılmış kızgınlıkların dağılımı üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. Yirmi beş sütçü işletmede bulunan 
doğumunun üzerinden en az 60 gün geçmesine rağmen östrüsleri gözlenememiş 331 sütçü inek rasgele olarak uygu-
lama gruplarına dağıtıldı. I. Grup; PRID’ler yerleştirildi (0. gün), 7. günde PGF2α uygulandı, 9'uncu günde PRID’ler 
çıkarıldı ve 500 IU PMSG im olarak uygulandı. PRID’lerin çıkarılmasını izleyen yaklaşık 56. saatte sun’i tohumla-
malar yapıldı. II. Grup; Sıfırıncı günde norgestomet içeren kulak implantları yerleştirildi ve aynı anda norgestomet 
ve oestradiol valerate içeren enjektabl solüsyon ve 7 gün sonra PGF2α im olarak uygulandı. Dokuzuncu günde 
implantlar çıkarıldı ve 500 IU PMSG im olarak enjekte edildi. Kulak implantlarının uzaklaştırılmasını izleyen yak-
laşık 56. saatte sun’i tohumlamalar yapıldı. III. Grup; Sıfırıncı günde GnRH, 7. günde PGF2α, 9'uncu günde GnRH 
im olarak uygulandı. Sun’i tohumlamalar son GnRH uygulamasını izleyen yaklaşık 16. saatte yapıldı. Östrüsler 
hormonal uygulamaların bitiminden itibaren 5 gün süreyle günde 2 kez takip edildi. Östrüs tespit oranları Grup I, 
Grup II, Grup III’de sırasıyla % 60.36, % 50.45, % 22.93 olarak belirlendi. Östrüs tespit oranlarının Grup I ve Grup 
II’de, Grup III’e nazaran istatistiksel açıdan önemli olacak düzeyde yüksek olduğu görüldü. İlk servis gebelik oran-
ları Grup I, Grup II ve Grup III’de sırasıyla % 39.63, % 45.94, %42.20 olarak belirlendi. Ovsynch grubunda gözle-
nebilen östruslar hormonal uygulamaların bitimini izleyen ilk 24 saat içerisinde, diğer gruplarda ise ikinci günde 
yoğunlaştı.  
Anahtar Kelimeler: PRID, ovsynch, norgestomet, östrüs, gebelik, siklik anöstrüs, asiklik anöstrüs, inek. 

 
Comparison of Estrus and Pregnancy Rates in Cyclic and Non cyclic Anestrus Dairy  
Cows Treated with Ovsynch, PRID + PGF2α +PMSG and Ear Implant Containing 

Norgestomet + PGF2α + PMSG 
 

Summary: The objective of this study was to compare the effects on estrus detection and first service pregnancy 
rates, distribution of induced estrus using three differents treatment methods as PRID + PGF2α + PMSG, ear implant 
containing norgestomet + PGF2α + PMSG, ovsynch in postparum unobserved estrus dairy cows . On 25 dairy farms, 
331 unobserved estrus dairy cows being at least on days 60 following parturation randomly assigned to three treat-
ments groups. Group I. On day 0 PRIDs were inserted, on days 7 PGF2α received via im, on days 9 PRIDs removed 
and 500 IU PMSG injected.and AI occurred approximality at 56th hours following PRIDs removel Group II. Subcu-
tanaus ear implants containing norgestomet were inserted (on day 0), followed immediately administrated 
norgestomet + estradiol valerate injectabl solution via im. After 7 days, PGF2α was administrated via im, on days 9 
implants removed and 500 IU PMSG injected. AI was administrated at approximality 56th hours following implants 
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removel. Group III. On 0 day a GnRH analogue received via im, on 7 days PGF2α administrated, 48th hours later 
second GnRH injected and AI occured about 16 hours later after second GnRH injection. Cows were observed for 
sings estrus, twice daily for 5 days. Proportion of cows observed in estrus were 60.36 %, 50.45 %, 22.93 % for 
groups I, II, III respectively. Estrus detection rates in group I and group II were significantly higher than its group III 
(ovsynch) (P< 0.001). First service pregnancy rates were determined 39.63 %, 45.94 %, 42.20 % for groups I, II, III 
respectively. Observed estrus in ovsynch group accumulated in first day, in other groups accumulated in second day 
after latest hormonal administrations. 
Key Words: PRID, ovsynch, norgestomet, estrus, pregnancy, cyclic anöstrus, noncyclic anöstrus, cattle.  

 
Giriş 

Fertilite bir ineğin yaşam boyu üretim per-
formansını belirleyen anahtarlardan biridir. Etçi 
ve sütçü ineklerde üretim açısından en iyi düzeye 
ulaşmak için her 365 günde bir kez yavru elde 
edilmesi gerekmektedir19. İnfertilite döl veriminin 
aksaması, yani doğum ile yeni bir gebeliğin şekil-
lenmesi arasındaki sürenin uzaması ve dolayısıyla 
zaman ve ekonomik yönlerden kayıp anlamına 
gelmektedir1. İneklerde fonksiyonel infertilitenin 
en önemli formu östrüslerin belirlenememesi, 
yani anöstrüstur19. Anöstrüsün iki önemli nedeni 
anovulatör anöstrüs ile sonuçlanan inaktif 
ovaryumlar, östrüs belirtilerinin şekillenmediği 
ovulasyonlar veya östrüsların gözlenmesindeki 
yetersizliklerdir5,8. Normal östrüs sikluslarına 
sahip ineklerin yarıya yakınında östrüsların tespit 
edilemediği belirtilmektedir9.  

Sıfırıncı günde GnRH, 7. günde PGF2α, 9. 
günde GnRH ve son GnRH enjeksiyonundan 
sonraki 16 – 20 saat içerisinde kızgınlıkları göz-
lemeden önceden belirlenen zamanda sun’i to-
humlama şeklindeki yöntem (Ovsynch) ile yalnız 
başına PGF2α uygulamalarına göre daha yüksek 
ilk tohumlama gebelik oranı elde edildiği ifade 
edilmektedir17. İneklerde kızgınlık siklusunun 
herhangi bir döneminde uygulanan GnRH, uygu-
lama yapılan hayvanların % 60 - 80’inde, mevcut 
olan en büyük follikülün ya luteinizasyonuna 
veya ovulasyonuna neden olmaktadır. Daha sonra 
uygulanan PGF2α, GnRH enjeksiyonu sonrası 
luteinize olan follikülün yada şekillenen korpus 
luteumun (CL) ve ayrıca mevcut ise siklik CL’nin 
lizisine yol açmaktadır. Bu aşamadan sonra yeni 
bir folliküler dalga ve dominant follikül geliş-
mekte, PGF2α enjeksiyonundan 36 – 48 saat son-
ra yapılan ikinci GnRH uygulaması son folliküler 
dalgadaki dominant follikülün ovulasyonuna ne-
den olmaktadır11,17,20,31. Kızgınlık takip işleminin 
iyi yapılamadığı sürülerdeki postpartum suböstrus 
problemi olan sütçü ineklerde ovsynch uygulama-
sı ile iyi bir folliküler dalga ve ovulasyon 
sinkronizasyonunun sağlandığı belirtilmektedir12. 

Anöstrüstaki ineklerde GnRH + PGF2α şeklindeki 
uygulama, tek başına PGF2α uygulamalarına göre 
daha yüksek östrüs ve gebelik oranın elde edilme-
si ile sonuçlanmaktadır29. İneklerde 3-7 mm ça-
pındaki folliküller gelişebilmek için FSH’a, 7 
mm’den büyük folliküller gelişebilmek için LH’a 
ihtiyaç duymaktadırlar. Östradiol FSH’a bağımlı 
folliküllerin, progesteron veya progestagenler 
LH’a bağımlı folliküllerin döngüsünü uyarmakta 
ve iki hormonun birlikte uygulanmasını izleyen 4 
gün içerisinde yeni bir folliküler dalga oluşmak-
tadır4. Progesteron salan vaginal spiral (PRID) ve 
kontrollü progesteron salan vaginal alet 
(CIDR)’in uzaklaştırılmasından 1 - 2 gün önce 
veya tam uzaklaştırılma anında PGF2α uygulan-
ması sonucu endojen progesteron seviyesi 24 saat 
içerisinde, PRID ve CIDR-B’nin uzaklaştırılması 
ile birlikte egzojen progesteron seviyesi ise 4 saat 
içerisinde basal seviyelerine düşmektedir. Bu 
düşüşün sonucu olarak progesteronun LH üzerin-
deki negatif feedback etkisi kalkmakta, dominant 
follikül gelişmekte, preovulatör follikül halini 
almakta, ürettiği östrojenin pozitif feedback’i 
sayesinde preovulatör LH piki şekillenmekte ve 
ovulasyon oluşmaktadır23,33. 

Bu çalışmanın amacı süt inekçiliği ile uğra-
şan ve kızgınlık tespit problemi yaşayan ticari 
işletmelerde, doğum sonrası ineklerin kızgınlıkla-
rının belirlenememesi ve tohumlanıp gebe bırakı-
lamaması sonucu oluşan ekonomik kayıpları ön-
lemek amacıyla önceden belirlenen bir zamanda 
tohumlamaya olanak veren, PRID + PGF2α + 
PMSG, norgestomet içeren kulak implantı + 
PGF2α + PMSG ve ovsynch gibi üç farklı 
hormonal uygulama yöntemini kızgınlık ve gebe-
lik oranları açısından karşılaştırmaktır.  

Materyal ve Metot 

  2002 ve 2005 yılları arasında süt inekçili-
ği ile uğraşan 25 işletmede, son buzağılama tarih-
leri üzerinden 60 gün geçtiği halde kızgınlıkları 
gözlenemeyen 13 baş Esmer ve 318 baş siyah 
alaca ırklarına mensup olmak üzere, toplam 331 
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inek çalışmaya alındı. İneklerin ovaryum bulgula-
rı rektal muayene ile belirlendi. On iki gün arayla 
yapılan çift rektal muayenenin herhangi birinde 
CL belirlenen inekler siklik, ovaryumları üzerin-
de CL belirlenemeyen inekler ise asiklik olarak 
kabul edildi. İnekler uygulama gruplarına rasgele 
dağıtıldı.  

1.Grup: Yüz on bir baş ineğe 0. günde 
PRID intravaginal (PRID®, Sanofi Animal Health 
Ltd., France), 7. günde 25mg. PGF2α analogue 
dinoprost trometamin im olarak uygulandı 
(Dinolytic®, Pharmacıa, Rijksweg 12, 2870 Puurs 
The Belgium). Dokuzuncu günde PRID çıkarıldı 
ve 500 IU Pregnant mare serum gonadotrophin 
(PMSG) (Follıgon™, Intervet International, B.V 
Boxmeer, The Netherlands) im yolla uygulandı. 
PRID’in çıkarılmasını izleyen yaklaşık 56. saatte 
sun’i tohumlama yapıldı. 

2.Grup: Yüz on bir baş ineğe 0. günde 
3mg Norgestomet içeren kulak implantı 
(Crestar™, Intervet International, B.V Boxmeer, 
The Netherlands) kulak derisi altına yerleştirildi 
ve 3mg Norgestomet + 5mg Oestradiol valerate 
içeren enjektabl solüsyon (Crestar injection) im 
olarak uygulandı. Yedinci günde bir PGF2α 
analoğu olan Dinoprost trometamin im yolla uy-
gulandı. Kulak implantları 9’uncu günde çıkarıldı 
ve 500 IÜ PMSG im olarak enjekte edildi. 
İmplantların çıkarılmasını izleyen yaklaşık 56. 
saatte sun’i tohumlama yapıldı. 

3. Grup: Yüz dokuz baş ineğe 0. günde 
Gonadotrophin Releasing Hormone (GnRH) 
analoğu Buserelin acetate (Receptal®, Intervet 
International, B.V Boxmeer, The Netherlands) 
10mg, 7. günde 25mg. Dinoprost trometamin ve 
9’uncu günde 10mg Buserelin acetate im yolla 
enjekte edildi. Son GnRH uygulamasını izleyen 
yaklaşık 16. saatte sun’i tohumlamalar yapıldı. 
Tüm gruplarda gebelikler 45-50. günler arasında 
rektal muayene ve transrektal ultrasonografi ile 
belirlendi. Östrüsler atlama, durma ve temiz 
müköz akıntı gibi bulgular göz önünde tutulup 
günde iki kez, 5 gün süreyle izlenerek belirlendi. 
Tüm uygulama gruplarındaki östrus ve ilk tohum-
lamadaki gebelik oranları ve sinkronize 
östrusların günlere dağılımı, siklik ve asiklik i-
neklerin kızgınlık ve ilk tohumlamadaki gebelik 
oranları tespit edildi. Elde edilen değerler x2 ana-
liz testi ile karşılaştırıldı ve değerler arasındaki 
P< 0.05 düzeyindeki fark istatiksel açıdan önemli 
olarak kabul edildi. 

Bulgular 

İlk tohumlamadaki gebelik oranı dikkate a-
lındığında, uygulama grupları arasında istatiksel 
açıdan önemli bir fark belirlenemedi. İkinci grup-
taki asiklik ineklerin ilk servis gebelik oranın 
diğer iki gruba göre ve üçüncü gruptaki asiklik 
ineklerin ilk servis gebelik oranının birinci gruba 
göre istatiksel açıdan önemli düzeyde yüksek 
(P<0.001) olduğu tespit edildi (Tablo I).  

 
Tablo I. Üç Farklı Uygulama Grubundaki 

Toplam İlk Tohumlamadaki Gebelik 
Oranları. Siklik ve Asiklik İneklerde-
ki İlk Tohumlamadaki Gebelik Oran-
ları. 

Table I. Total First Service Pregnancy Rates 
of, First Service Pregnancy Rates in 
Cycling and Non – cycling Cows in 
Two Different Administration 
Groups. 

UYGULAMA GRUPLARI 
REPRODUKTİF 

PARAMETRELER 
1.GRUP 

PRID + PGF2α + 
PMSG 

2.GRUP 
CRESTAR + 

PGF2α + PMSG 

3.GRUP 
OVSYNCH 

Toplam İlk  
Tohumlama 
Gebelik Oranı 

44/111= %39.63 51/111= %45.94 46/109= %42.20 

Siklik İneklerde İlk 
Tohumlama 
Gebelik Oranı 

31/78= %39.74 32/94= %34.2 42/99= %42.42 

Asiklik İneklerde 
İlk Tohumlama 
Gebelik Oranı 

13/33= %39.39c 16/17= %94.0a 5/9= %55.55b 

a,b,c: Aynı satırda farklı harf taşıyan gruplar arası farklar 
önemlidir (P<0.001) 

 
Toplam östrus tespit oranları göz önüne a-

lındığında ovsynch grubundaki oranın diğer iki 
uygulama grubuna göre istatiksel açıdan önemli 
olacak düzeyde az olduğu görülmektedir. Asiklik 
ve siklik ineklerde göz önüne alındığında, östrus 
tespit oranları açısından ovsynch grubundaki 
değerlerin diğer iki gruba göre istatiksel açıdan 
önemli olacak düzeyde az olduğu belirlendi. 
(Tablo II). 

Ovsynch grubunda uyarılmış kızgınlıkların 
büyük ölçüde ilk 24 saat içerisinde toplandığı ve 
farkın istatiksel açıdan önemli olduğu (P<0.001) 
görülmektedir. Diğer iki uygulama grubunda ise 
kızgınlıkların ikinci günde toplandığı dikkati 
çekmektedir (Tablo III). 
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Tablo II. Üç Farklı Uygulama Grubundaki 
Toplam Östrus Tespit Oranları. Sik-
lik ve Asiklik İneklerin Östrus Tespit 
Oranları.  

Table II. Total Estrus Detection Rates of, First 
Service Pregnancy Rates in Cycling 
and Non – cycling Cows in Two 
Different Administration Groups. 

UYGULAMA GRUPLARI 
REPRODUKTİF 

PARAMETRELER 
1.GRUP 

PRID + PGF2α + 
PMSG 

2.GRUP 
CRESTAR + 

PGF2α + PMSG 

3.GRUP 
OVSYNCH 

Toplam 
Östrus Tespit 
Oranı 

67/111= %60.36a 56/111=%50.45a 25/109= %22.93b 

Siklik İneklerde 
Östrus Tespit 
Oranı 

46/78= %58.97a 39/94= %41.48a 22/99= %22.22b 

Asiklik İneklerde 
Östrus Tespit 
Oranı 

21/33= %63.63a 17/17= %100a 3/9= %33.33a 

a,b,c: Aynı satırda farklı harf taşıyan gruplar arası farklar 
önemlidir (P<0.001) 

 
Tablo III. Uyarılmış Östrüsların Dağılımı. 
Table III. Distribution of Induced Estrus. 

ÖSTRUSLARIN 
GÜNLERE 
DAĞILIMI 

REPRODUKTİF 
PARAMETRELER 

1 2 3 4 

TOPLAM 

PRID + PGF2α + PMSG 5a 55a 5 2 67 
CRESTAR + PGF2α + PMSG 5a 48a 3 - 56 
OVSYNCH 21b 4b - - 25 

a,b: Aynı sütunda farklı harf taşıyan gruplar arası farklar 
önemlidir (P<0.001) 

 

Tartışma ve Sonuç 

Postpartum (pp) 28-60. günler arasında bu-
lunan siklik ve asiklik ineklere CIDR-B + PGF2α 
uygulanması ve östrüs gösterenlerin tohumlanma-
sı sonucu % 8 – 4610, 23, pp 28. günde asiklik ve 
siklik ineklere CIDR-B + PGF2α ve 56.saatte 
sun’i tohumlama uygulanması sonucu % 51 gebe-
lik oranı elde edildiği belirtilmektedir2. Pp 60. 
günden sonra östrüs göstermeyen ineklere PRID 
+ PGF2α ve PRID + PMSG uygulaması ve 
PRID’in uzaklaştırılmasını izleyen 56. sun’i to-
humlama ile sırasıyla % 33.3 ve % 66.6 gebelik 
oranları elde edildiği bildirilmektedir32. Düve ve 
ineklerde PRID + PGF2α ve PRID’in çıkarılması-
nı izleyen 48, 72 ve 96. saatlerde sun’i tohumla-
ma uygulanması sonucu hakiki anöstrüslü düve 

ve ineklerde % 91.7, suböstrüslü inek ve düveler-
de % 81.8 gebelik oranı elde edildiği ifade edil-
mektedir30. Sunulan çalışmada grup I’de % 39.63 
oranında ilk servis gebelik oranına ulaşılmıştır. 
Bu oran bazı literatürlerdeki2,23,32, gebelik değer-
lerinden bir miktar düşük veya fazla olduğu, bu-
nunla birlikte büyük farklılıklar göstermediği 
görülmektedir. Buna karşılık Ünal ve arkadaşları-
nın32 PRID + PMSG grubundaki % 66.6 ve 
Şendağ ve arkadaşlarının30 çalışmasındaki % 81.8 
– 91.7 arasında değişen gebelik oranlarının bu 
çalışmanın birinci grubundaki % 39.63’lük gebe-
lik oranından belirgin şekilde yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Şendağ ve arkadaşlarının30 PRID 
çıkarıldıktan sonra 48, 72 ve 96. saatlerde olmak 
üzere 3 tohumlama yapmalarının oluşan farkta 
önemli rol oynadığı kanısındayız. Ayrıca yukarı-
da sözü edilen çalışmalarda30, 32 sırasıyla, 8 ve 10 
baş gibi çok sınırlı sayıda ineğin çalışma materya-
li olarak kullanıldığını da göz önünde bulundur-
mak gerekmektedir. Laktasyondaki sütçü inekler-
de kısa süreli progesteron + PGF2α uygulamala-
rında gebelik oranının azaldığı ve bu sorunu orta-
dan kaldırmak için CIDR-B veya PRID yerleşti-
rildiği anda GnRH analoğu veya östradiol 
benzoat uygulaması yapılması gerektiği ifade 
edilmektedir6. Lammogilla ve arkadaşlarının ça-
lışmalarında10 % 8 gibi bir oranla bu çalışmadan 
oldukça düşük bir gebelik oranı elde etmelerinin 
kısa süreli progesteron kullanımı ile ilişkili oldu-
ğu kanısındayız. Munro15 PRID + PGF2α + 
PMSG ve çift kör tohumlama uygulaması ile 
asiklik ve siklik ineklerde % 38 buzağılama oranı 
elde ettiğini ifade etmektedir. ve bu oran sunulan 
bu çalışmada grup 1 deki metot ve gebelik oranı 
ile benzerlik göstermektedir. Munro’nun15 elde 
ettiği oranının buzağılama oranı olduğunu, buna 
karşılık çift tohumlama yaptığını göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir.  

Postpartum. anöstrüs gösteren siklik ve 
asiklik ineklere, Norgestomet içeren kulak 
implantı ve norgestomet – östradiol içeren 
enjektabl solüsyonu (SMB tedavisi) + PGF2α + 
PMSG ve 48-72. saatlerde çift kör tohumlama 
uygulanmış, % 66.5 gebelik oranı elde edilmiştir3. 
Pospartum anöstrus gösteren, asiklik ve siklik 
sütçü ineklere SMB + PGF2α + PMSG uygulan-
ması ve kızgınlık gösterenlerin tohumlanması ile 
% 87.5 ilk tohumlamada gebe kalma oranı elde 
edilmiştir16. Sunulan çalışmada grup II’de % 
45.94 gebelik oranı elde edilmiştir. Sunulan ça-
lışmadaki ikinci gruba göre literatürlerde3,16 daha 
yüksek ilk tohumlama gebelik oranlarının elde 
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edilmesinin, tohumlama sayısındaki fazlalık3 ve 
gebelik yüzdesinin kızgınlık gösterip tohumla-
nanlara göre hesaplanmasından16 kaynaklandığı 
kanısındayız. Önceden belirlenen bir zamanda 
yapılan tohumlamalara göre, kızgınlık gösterip 
tohumlanan ineklerde gebe kalma oranının daha 
fazla olduğu ifade edilmektedir28. Sunulan çalış-
mada gebelikler kızgınlık gösterip tohumlananla-
ra göre değil, önceden belirlenen zamanda tohum-
lama yapıldığından dolayı, gruplara alının tüm 
hayvanlara göre hesaplandı.  

Ovsynch ve önceden belirlenen zamanda 
tohumlama yapılarak % 26.0 ile % 43.3 arasında 
değişen gebelik oranları elde edildiği belirtilmek-
tedir14,17,28. Pp 60-90. günlerde suböstrus gösteren 
ineklere ovsynch ve östrus belirleyerek tohumla-
ma uygulanması sonucu % 36 oranında ilk to-
humlama gebelik oranı elde edildiği bildirilmek-
tedir12. Sunulan çalışmada, ovsynch grubunda % 
42.2 ilk servis gebelik oranına ulaşılmıştır. Bu 
değer yukarıda sözü edilen literatür değerlerinin 
bazılarından yüksek olmakla beraber genel olarak 
bu sonuçlar ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
Ovsynch protokolü östrus siklusunun 5-9’uncu 
günleri arasında başlatıldığı zaman siklusun diğer 
safhalarına göre daha yüksek gebelik oranı (%67) 
ile sonuçlanmıştır. Siklusun 1-4. günleri arasında 
% 35, 17-21. günleri arasında ise % 42 gebelik 
oranı elde edilmiştir. İlk folliküler dalganın do-
minant follikülünün, siklusun 5-9. günleri arasın-
da duyarlılığı nedeniyle büyük ölçüde ovulasyon 
ile cevap verdiği belirtilmektedir8. Bu durum 
progesteron seviyesinde artış ile sonuçlanmakta, 
PGF2α uygulamasından önceki yüksek 
progesteron seviyesinin gebelik oranını pozitif 
etkilediği ifade edilmektedir24. Gebe kalma ora-
nındaki ilerlemelerin iyi bir vücut kondisyonu ve 
progesteron seviyesindeki yükselme ile ilişkili 
olduğunu ve vücut kondisyonundaki iyileşmeye 
bağlı olarak gebe kalma oranında %8-10 oranında 
artış görülebildiği belirtilmektedir28. Laktasyon-
daki ineklere ovsynch protokolünün pp 76. gün-
den sonra uygulanması sonucu, 60-75. günler 
arasında yapılan uygulamalara göre daha yüksek 
gebelik oranı elde edildiğini ifade edilmektedir17. 
Ovsynch yönteminin başarısında yukarıda sözü 
edilen çok sayıda faktörün etkin rol oynadığını 
göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Siklik 
ineklerde PRID + PGF2α + PMSG kullanılarak % 
44 buzağılama oranına ulaşılmıştır15. Sunulan 
çalışmada grup I’de siklik ineklerde, % 39.74 ilk 
tohumlama gebelik oranı elde edilmiştir. Pp siklik 
anöstrusdaki ineklere ovsynch metodu uygulana-

rak % 35.6 oranında gebelik oranına ulaşılmıştır28 
ve bu oran sunulan çalışmada siklik ineklere 
ovsynch uygulanması ile elde edilen % 42.42’lik 
orandan biraz daha düşüktür. Pp siklik sütçü inek-
lere yapılan SMB uygulaması ve östrusta tohum-
lama sonucu % 6818, 48. saatte tohumlama ile % 
187 gebelik oranları elde edilmiştir. Sunulan ça-
lışmada grup II’de siklik ineklerde % 34.2 ilk 
tohumlama gebelik oranına ulaşılmıştır ve SMB 
uygulamasına göre PRID + PGF2α + PMSG gibi 
daha ayrıntılı bir uygulama yapılmasına rağmen 
bu oran Odde’ nin18 belirttiği orandan oldukça 
düşüktür. Bu farkın östrus gösterenlerin tohum-
lanması18 ve sunulan bu çalışmada gebelik yüzde-
sinin östrüs gösterip tohumlananlara göre değil, 
çalışma grubundaki tüm hayvanlara göre hesap-
lanmasından kaynaklandığı kanısındayız. Sunulan 
çalışmada grup I’de asiklik ineklerde % 39.39 ilk 
tohumlama gebelik oranı elde edilmiştir. Munro15 
asiklik ineklerde PRID + PGF2α + PMSG ve çift 
tohumlama ile % 19 gibi oldukça düşük bir buza-
ğılama oranına ulaşmıştır. Asiklik ineklerde 
CIDR-B + PMSG uygulanması ile bu çalışmanın 
sonucu ile uyumlu olacak şekilde % 39 gebelik 
oranı elde edilmiştir22. Asiklik ineklerde, 
SMB+PMSG ve kızgınlıkta tohumlama şeklinde-
ki bir uygulama ile % 48.626, norgestomet içeren 
implant + PGF2α + PMSG uygulaması ile % 4721 
gebelik oranları elde edilmiştir ve bu değerler 
sunulan çalışmada II. grupta asiklik ineklerde 
elde edilen % 94.0’lük orandan oldukça düşüktür. 
Asiklik ineklerde ovsynch uygulaması ile % 25 – 
58 arasında değişen gebelik oranları elde edildiği 
belirtilmektedir22,28. Sunulan çalışmada III. grupta 
asiklik ineklerde % 55.55 ilk tohumlama gebelik 
oranı elde edilmiştir. Sunulan çalışmada asiklik 
inekler arasında istatiksel açıdan önemli olacak 
düzeyde en yüksek ilk tohumlama gebelik oranı-
nın grup II’de elde edildiği ve bu oranın aynı grup 
içerisindeki siklik ineklerde elde edilen sonuca 
oranla da çok yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 
Asiklik ineklerde ovsynch uygulamasının östrus 
tespiti yapmadan tohumlamaya olanak verdiği, 
fakat siklik ineklere göre biraz daha düşük gebe-
lik oranı elde edildiği, iyi sonuçları elde edebil-
mek için ilk GnRH uygulandığı anda ovaryumlar 
üzerinde GnRH’ya cevap verecek büyüklükte bir 
dominant follikül bulunması gerektiği ifade edil-
mektedir22. Literatürlerden22 farklı olarak ovsynch 
grubunda, asiklik ineklerde siklik ineklere göre 
daha yüksek gebelik oranı elde edilmiştir. Yine 
sunulan çalışmada asiklik ineklerdeki gebelik 
oranlarını değerlendirirken gruplarda bulunan 
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hayvan sayılarının oldukça az olduğunu ve ayrıca 
hormonal uygulamaların yanı sıra, vücut kondis-
yonu, yaş, buzağılamadan tedaviye kadar geçen 
süre gibi faktörlerinde tedavi sonuçları üzerinde 
önemli etkilerinin olduğunu22 göz önünde bulun-
durmak gerekmektedir. 

Tablo II’de izlenebileceği gibi, toplam 
östrus tespit oranı, asiklik inekler ve siklik inek-
lerdeki östrus tespit oranları göz önüne alındığın-
da, ovsynch grubundaki oranların diğer iki gruba 
göre istatiksel açıdan önemli düzeyde az olduğu 
görülmektedir. Ovsynch uygulamalarında, PGF2α 
enjeksiyonundan sonra uygulanan ikinci 
GnRH’nın estradiol - 17ß konsantrasyonunu dü-
şürdüğü ve bu nedenle atlama ve durma aktivite-
sinin sınırlı olduğunu, bununda östrus tespit ora-
nını azalttığı belirtilmektedir28. Doğumu izleyen 
60. günde kızgınlık göstermeyen inek ve düveler-
de son hormonal uygulamayı izleyen 56. saatte, 
PRID + PGF2α ile %66, PRID + PMSG uygula-
ması ile % 70 östrus tespit oranı elde edilmiştir32. 
SMB + PGF2α + PMSG uygulanan postpartum 60 
gün geçtiği halde kızgınlık göstermemiş, büyük 
kısmı siklik ovaryumlara sahip ineklerde belirle-
nebilen kızgınlıların %80’inin PMSG uygulama-
sını izleyen II. günde toplandığı ifade edilmekte-
dir16. Pp suböstruslu ineklerde ovsynch uygula-
ması sonucu östrusların büyük kısmının son 
GnRH uygulamasını izleyen 24 saat içerisinde 
toplandığı belirtilmektedir12. Tablo III’ de izlene-
bileceği gibi, literatürler ile uyumlu olacak şekil-
de Grup I ve grup II’de kızgınlıkların ikinci gün-
de, grup III’de ise 24 saat içerisinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bu sonuçlar sunulan bu çalışmada, 
kızgınlıkları takip etmeden uygulanan tohumla-
maların zamanlamalarının uygun olduğunu gös-
termektedir.  

Sonuç olarak sunulan çalışmada doğumdan 
sonra 60 günden uzun bir süre geçmiş olmasına 
rağmen kızgınlıkları gözlenememiş ineklerde 
önceden belirlenen zamanda tohumlamaya olanak 
veren hormonal uygulamalar sonucu normale 
yakın düzeyde gebelik oranları elde edilmiştir. 
Asiklik ineklerde Norgestomet içeren kulak 
implantı + PGF2α + PMSG uygulanan ikinci 
grupta diğer iki gruba göre istatistiki açıdan ö-
nemli olacak düzeyde yüksek gebelik oranına 
ulaşılmıştır. Literatürlerde9,13,21,22,25,27 ovsynch 
metodu kullanıldığında PGF2α, GnRH uygulama-
ları arasında % 5 - 11.8 arasında değişen 
premature kızgınlık oluşumu görülebildiği, 
progesteron tabanlı uygulamalarda özellikle 
asiklik ineklerde persistent follikül gelişimi şekil-

lenebildiği buna bağlı olarak fertiliteninde azaldı-
ğı belirtilmektedir. Literatürlerin ışığı altında 
kızgınlıkları tespit edilemeyen siklik ve asiklik 
ineklerde ovsynch yönteminde ilk GnRH ve 
PGF2α uygulaması arasına PRID veya kulak 
implantı yerleştirilebileceği, böylece kalıcı 
follikül ve prematüre östrüs oluşumu gibi aksak-
lıkların önlenebileceği ve gebelik oranının arttırı-
labileceği kanısına varılmıştır.  
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