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İneklerde Embriyonik Yaşamın Desteklenmesine Yönelik Hormonal Girişimler
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Özet: Erken embriyonik ölümlerde luteal fonksiyonun yetersizliği de önemli bir sebep olarak bildirilmektedir. Korpus
luteumun regresyonu veya fonksiyonunun kısa-uzun süre yetersizliği embriyonik ölüm veya abortus ile sonlanmaktadır.
Böyle durumlarda gebeliğin anne tarafından tanınma süreci tamamlanıncaya kadar (<18 gün) geçen sürede, PGF 2α
salgılanmasını engellemek ve yeterli progesteron desteği sağlamak üzere progesteron, GnRH veya hCG hormonu
uygulamaları önerilmektedir. Bu derlemede ineklerde embriyonik yaşamın desteklenmesine yönelik girişimler özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Embriyo, GnRH, hCG, progesteron
The Hormonal Approaches to Improve Embryonic Survival in Cows
Summary: Insufficient luteal functions are known as an important cause of early embryonic mortality in cows.
Regression of corpus luteum or insufficient functions of corpus luteum result in embryonic mortality or aborts.
Application of progesterone, GnRH or hCG hormones are suggested to be used to improve the embryonic survival
during the implantation of embryo. In this article, the approaches to improve embryonic survival in cows have been
summarized.
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Giriş
Erken embriyonik ölümleri engellemek amacı ile
son yılalrda gebeliğin anne tarafından tanınması
süresinde PGF2α salgılanmasını engellemek ve
yeterli progesteron desteği sağlamak üzere
progesteron, GnRH veya hCG hormonu uygulamaları önerilmektedir (10,16).
1- Progesteron Hormonu Uygulamaları
İneklerde embriyonik ölümlerin azaltılmasına yönelik girişimlerden bir tanesi, tohumlama sonrası
doğrudan progesteron uygulamaları olarak ortaya
çıkmıştır. Progesteron salan intravaginal gereç
(PRID), kontrollü intravaginal ilaç salınımı (CIDR),
kulak implantları uygun progesteron hormonu seçenekleridirler (3, 27).
İnekler üzerinde yapılan birçok çalışmanın bulgularına göre, östrusu izleyen diöstrus döneminde düşük progesteron konsantrasyonuna sahip ineklerde konsepsiyon oranları da düşük olarak belirlenmektedir (13, 27). İneklerde progesteron uygulanmasının gebelik oranları üzerine etkilerini kapsamlı
olarak araştırmak üzere birçok araştırma ve yayın
yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Bu
çalışmalarda birçok değişik ırktaki inek, farklı gebelik dönemlerinde progesteron ile tedavi edildiği
bildirildi.
Çalışmaların
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progesteronun gebelik üzerine olumlu etkileri tespit
edilirken bazılarında herhangi bir olumlu etki bildirilmektedir (16, 27).
Shams-Esfanabadi ve Shirazi (27) tohumlama
sonrası CIDR uygulamalarının repeat breeder
Holstein ineklerde gebelik oranlarına etkisini araştırdılar. Çalışma, laktasyondaki 600 baş Holstein
ırkı inek üzerinde, Nisan-Haziran ayları arasında
yapıldı. İnekler iki gruba ayrıldı ve tedavi grubundaki hayvanlara tohumlama sonrası 5. günden 19.
güne kadar CIDR uygulandı. Kontrol grubundaki
hayvanlara ise herhangi bir uygulama yapılmadı.
Hayvanlar tohumlama sonrası 45-50. günlerde
gebelik yönünden kontrol edildi. Tedavi grubundaki
60 inekten 28’i, kontrol grubundaki 54 inekten ise
20’si gebe olarak tespit edildi. Araştırıcılar sonuç
olarak, iki grup arasında istatistiksel olarak bir fark
olmadığını bildirdi.
Larson ve ark. (11) yüksek süt verimli ineklerde
düşük konsepsiyon oranlarının önemli bir nedeninin yetersiz progesteron konsantrasyonuna bağlı
olarak implantasyon öncesi yetersiz embriyo gelişimi olarak bildirdi. Yapılan çalışmada embriyo gelişimine yardımcı olmak amacı ile tohumlama sonrası 3, 5 ve 10. günler arası progesteron uygulaması yapıldı. Kontrol grubundaki hayvanlara herhangi bir uygulama yapılmazken, tedavi grubundaki hayvanlara tohumlama sonrası 3, 5. günden 10.
güne kadar CIDR uygulaması yapıldı. Progesteron
analizi için tohumlama gününde, tohumlama sonrası 2 veya 3. gün, 4 ve 22. gün süt örnekleri top119
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landı. Araştırıcılar çalışma sonucunda CIDR uygulanan tedavi grubundaki hayvanlarda progesteron
konsantrasyonunda 4. günde kontrol grubuna göre
0.7 ng/ml’lik bir artış hesapladılar. Gebelik oranları
kontrol grubunda %35 (22/63) hesaplanırken, tedavi grubunda %48 (32/67) oranında gebelik
bildiridiler. İlk ve ikinci laktasyonda bulunan ineklerde yapılan tedavi değerlendirilmesinde ise gebelik oranlarında ciddi bir fark bildirilmektedir. Bu
gebelik oranları kontrol grubunda %33 (18/55) iken
tedavi grubunda gebelik oranları %51 (31/61) olarak bildirilmektedir. Sonuç olarak araştırıcılar özellikle ilk ve ikinci laktasyondaki ineklerde gebelik
gelişimi için eksojen progesteron etkisinin önemli
olduğunu ileri sürmektedirler.
Carothers (4) ısı stresi altındaki sütçü ineklerde
gebelik oranlarını ve serum progesteron konsantrasyonunu artırmak için CIDR uygulamasının etkisini araştırdı. Bu amaçla yapılan birinci uygulamada tedavi grubuna tohumlama sonrası 5 ile 12.
günler arası, ikinci uygulamada ise tedavi grubuna
tohumlama sonrası 5 ile 19. günler arası CIDR
uygulaması yapıldı. İki uygulamada da kontrol
gruplarına herhangi bir uygulama yapılmadı. Uygulama günü ve takip eden her gün uygulama yapılan hayvanlarda rektal ısı ölçülmüş ve kan örnekle-

ri toplandı. Toplanan kanlarda serum progesteron
konsantrasyonları RIA yöntemi ile ölçüldü. Gebelikler ortalama 30. gün ultrasonografi ile tespit edildi. Çalışmalar sonucunda iki tedavi grubu ile kontrol grupları arasında serum progesteron değerleri
arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı bildirildi. Birinci uygulamada tedavi grubunda % 33.3
oranında gebelik tespit edilirken, kontrol grubunda
ise % 31.8 gebelik oranı bildirildi. İkinci uygulamada tedavi grubunda % 26.7 oranında gebelik tespit
edilirken, kontrol grubunda ise % 33.3 gebelik oranı bildirildi. İki uygulamada da tedavi ile kontrol
gruplarında gebelik oranları bakımından istatistiksel bir fark bulunamadı. Sonuç olarak araştırıcı
sıcaklık stresi altındaki sütçü ineklerde tohumlama
sonrası progesteron uygulamalarının gebelik oranları ve serum progesteron konsantrasyonunu artırmada bir etkisi olmadığı ileri sürmektedir.
Macmillan ve ark. (15) ise tohumlamayı izleyen 5
ve 7. günler arasında başlayarak 6 veya 12. gün
uygulanan CIDR gruplarındaki ineklerde, kontrol
grubuna göre daha yüksek gebelik oranları elde
ettiler. Tablo 1’de tohumlamayı izleyen farklı günlerde progesteron hormonu uygulanan araştırmaların özet bulguları verilmektedir.

Tablo 1. Tohumlamayı izleyen farklı günlerde progesteron uygulamalarnın gebelik oranlarına etkilerine ilişkin
araştırma bulguları.
Progesteron
Deneme Grubu

Kontrol Grubu

Etki

Kaynak

%68

%57.1

+%10.9

Walton ve
ark.(35)

%57.9

%53.6

+%4.3

Van Cleef ve
ark.(33)

%56.0

%53.3

+%2.7

Mann ve
ark.(19)

%48

%35

+%13

Larson ve
ark.(11)

Uygulama Günleri
5-12
PRID
7-13
CIDR
10-17
CIDR
3.5-10
CIDR
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Mann ve Lamming (17) yaptıkları bir dizi çalışmayı
değerlendirerek, progesteron uygulamalarını takiben gebelik oranlarında genel olarak %5’lik bir
artış olduğunu bildirmektedirler. Tohumlama sonrası 6. günden önceki progesteron uygulamalarının gebelik oranlarında %10’luk bir artma ile sonuçlandığı bildirilmektedir. Araştırıcılar, yaptıkları
bir başka değerlendirmeye göre ise progesteron
tedavisinin, sadece düşük fertiliteye (<%50) sahip
ineklerde etkili olduğunu ve %20 oranında bir artış
sağladığını ileri sürmektedirler (17).
Starbucks ve ark. (30) süt progesteron analizi ile
düşük progesteron konsantrasyonuna sahip olduğu belirlenen hayvanlarda yapılan progesteron
tedavileri ile gebelik oranının %29’dan %58’e yükseltildiğini ileri sürmektedirler.
Lopez-Gatius ve ark. (13) embriyonik ve erken
fötal dönemde normalin altındaki progesteron konsantrasyonunun sütçü ineklerde konseptusun gelişimini olumsuz etkilediği bildirmektedirler. Yaptıkları çalışmada da bu hipotezi test etmek için gebeliği belirlenen hayvanlara ekzojen progesteron
uygulaması yaptılar. Gebe hayvanlar tedavi uygulanmayan kontrol grubu (n=549) ve tedavi grubu
(n=549) diye iki gruba ayrıldı. Gebelik tespiti tohumlamayı izleyen 36 ve 42. günlerde
ultrasonografi ile yapıldı. Tedavi grubunda bulunan
gebe ineklere 28 gün boyunca PRID uygulaması
yapılırken, kontrol grubuna herhangi bir uygulama
yapılmadı. Gebeliğin 90. gününde rektal palpasyon
ile yapılan tekrar kontrollerde 95 (%8.7) hayvanda
gebeliğin sonlandığı tespit edildi. Sonlanan gebelikler kontrol grubunda 66 (%12) inekte, tedavi
grubunda ise 29 (%5.3) inekte belirlendi. Araştırıcılar, sonuçların yüksek süt verimli ineklerde normalin altındaki progesteron konsantrasyonunun
konseptus gelişimini olumsuz etkilemesi konusundaki hipotezi desteklediğini bildirdiler. Araştırıcılar
ayrıca intravaginal progesteron uygulamalarının
embriyonik ve erken fötal dönemde gebelik kayıp
rastlantısını düşürmede önemli bir etkisi olduğunu
eklemektedirler.
Carter ve ark. (5) ineklerde tohumlama sonrası
erken dönemde yüksek sistemik progesteron konsantrasyonunun embriyonik büyümeyi, interferon-τ
üretimini ve gebelik oranlarını artırdığını bildirmektedirler. Araştırıcılar tohumlama sonrası 3. günde
progesteron konsantrasyonu artışının embriyonik
yaşama ve gelişimine etkilerini araştırdılar. Çalışmada kullanılan hayvanlar senkronize edilip, yaklaşık 2/3’üne suni tohumlama yapıldı, geri kalanlar
ise tohumlanmadı. Birbirinden farklı sistemik
progesteron konsantrasyonuna sahip inekler elde
edebilmek için çalışma grubundaki hayvanların
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yarısına tohumlama sonrası 3. günden itibaren
PRID takılmış ve hayvanlar kesime gönderilene
kadar uygulandı. Tedavi grupları 4’e ayrılarak, (i)
yüksek progesteron düzeyi olan gebe hayvanlar,
(ii) normal progesteron düzeyi olan gebe hayvanlar, (iii) yüksek progesteron düzeyi olan gebe olmayan hayvanlar ve (iv) normal progesteron düzeyi olan gebe olmayan hayvanlar olarak sınıflandırıldılar. Tüm hayvanlardan 0 ile 8. günler arası
günde iki kez ve kesime gidene kadar günde bir
kez kan örnekleri toplandı. Hayvanlar, embriyonal
gelişim aşaması olarak 16 hücreli aşamaya,
blastosist aşamasına, embriyonik uzamanın başladığı aşamaya ve gebeliğin anne tarafından tanınması aşamasına denk gelen 5, 7, 13 veya 16. günlerde kesime gönderildiler. Embriyolar uterustan
flushing yöntemi ile elde edilmişler ve gelişim aşaması açısından değerlendirildiler, 13 ve 16. günler
arasında olanlarda embriyonik ölçüm de yapılmadı. Araştırıcılar 3. günde uygulanan PRID’in
progesteron konsantrasyonunu yükselttiğini bildirmektedirler. Beşinci ve 7. günlerde yapılan değerlendirmelerde tedaviler arasında embriyo gelişimi
açısından bir fark olmadığını bildirmektedirler. İstatistiksel olarak bir fark olmasa da araştırıcılar varlığını
sürdüren
embriyo
oranının
yüksek
progesteron grubunda 13 ve 16. günlerde sayısal
olarak yüksek olduğunu bildirmektedirler. Çalışmadaki en önemli sonuçlardan bir tanesi progesteron
konsantrasyon düzeyindeki yükselmenin istatistiksel olarak 13 ve 16. günlerde embriyonik uzunluğu
artırdığının izlenmesidir. Sonuç olarak seksüel
siklusun 3. gününde PRID uygulamasının siklusu
takip eden günlerde progesteron konsantrasyonunu yükselttiğini bildirilmektedir. Bu yükselmenin 5
ve 7. günlerde embriyo gelişimi üzerine herhangi
bir fenotipik gelişim sağlamadığı ancak 13 ve 16.
günlerde embriyonik uzunluk üzerinde bir artış
sağladığı eklenmektedir.
Villarroel ve ark. (34) repeat breeder ineklerde
tohumlama sonrası 14 gün boyunca uygulanan
ekzojen progesteronun gebelik üzerine etkisini
araştırdılar Tedavi grubundaki ineklere tohumlama
sonrası 5. günde PRID uygulandı ve 19. günde
uzaklaştırıldı. Kontrol grubundaki hayvanlara ise
herhangi bir uygulama yapılmadı. Araştırıcılar,
yaptıkları değerlendirmede progesteron uygulamasının, genel olarak, gebelik oranlarına bir etkisi
olmadığını ileri sürmektedirler. Ancak doğum sayısına ve laktasyon dönemlerine göre yapılan değerlendirmede, ilk ve ikinci doğumunu yapmış, geç
laktasyon
döneminde
olan
hayvanlarda
progesteronun gebelik oranlarında önemli bir etkisi
olduğuna dikkat çekmektedirler.

121

Embriyonik yaşamın desteklenmesi…

Stevenson ve Michael (31) Holstein ineklerde tohumlamayı izleyen 5-13 ve 13-21. günlerde PRID
uygulamaları ile gebelik oranlarını arttırdıklarını
ileri sürmektedirler.
Ergene (8) repeat breeder ineklerde tohumlamayı
izleyen 4-11 ve 11-18. günlerde PRID uygulamalarının gebelik oranlarını istatistiksel anlamda yükseltmemesine rağmen serum progesteron konsantrasyonunu artırarak şekillenen gebeliklerle
pozitif ilişkisi olabileceğini bildirmektedir.
Yapılan tüm çalışmalar sonucunda progesteronun
başarılı bir embriyo/fötal gelişim ve gebelik tanınması için gerekli olan maternal besinlerin salgılanmasında, büyüme faktörü ve immunsupresif ajanların kontrolünde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Araştırıcılar, repeat breeder ineklerde tohumlama sonrası progesteron uygulanmasının
gebelik oranlarına etkisinin belirlenmesi için daha
kapsamlı çalışmalara gerek olduğunu bildirmektedirler (13, 27, 29).
Progesteron Uygulamalarına İlişkin Sorunlar
A. Uzun süreli (18-21 gün) progesteron uygulamaları: Bu uygulamalar uterustaki ortamın olumsuz
etkilenmesine ve spermatozoa taşınmasının gecikmesine neden olarak fertiliteyi düşürür. Ayrıca
follikül dinamiğini olumsuz etkiler ve embriyonal
gelişmeyi geciktirir. Bu olumsuzlukları önlemek için
luteolitik sağaltım ile birlikte kısa süreli progesteron
uygulamasıdır. Yedi-12 günlük uygulamalarda
gebelik şansı genellikle daha fazladır. Bu amaçla
luteolitik hormonlardan yararlanılır. Östradiol
benzoat bu amaçla sıkça kullanılmakla birlikte
östrusun başlangıcında varyasyonlar görülür.
Östradiol benzoat zayıf bir luteolitik hormondur ve
ancak erken luteal dönemde (1-4. günler) siklusu
kısaltma etkisi bulunur. PGF 2a progesteron uygulaması başlangıcından sonra en erken 6-7. günlerde
kullanılabilir. En ideali, uygulama bitiminden 24-48
saat öncesidir. Böylece bütün corpus luteumlar
PGF2a‘ya duyarlı hale gelir (6).
B. PRID ve CIDR kayıp oranları: Doğru uygulanan
PRID ve CIDR için düşme oranı %5’i geçmemelidir. Bir çalışmada düve ve ineklerde CIDR’ın
vaginada kalma şansı PRID’ten daha yüksek,
vaginada irritasyon yapma oranı daha düşük bulunmuştur (32).
C. Vaginal akıntı sorunu: Vaginal spiraller
irritasyon ile vagina florasını değiştirip bir akıntı
oluşturabilirler. Bir grup inekte PRID ve CIDR uygulanmasından sonra vaginal flora izlenmiştir (12,
22). Uygulamanın bitiminden 56 saat sonra flora
bütün hayvanlarda normale dönmüştür. Arbeiter ve
122
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Pohl (2), PRID uygulamaları sonucunda ineklerin
%70’inde vaginada kataral, %17.6’sında ise
purulent yangı oluştuğunu belirlemişlerdir. Bir diğer
araştırmada (12), post partum 14. günde 34 inekte
yedi gün süre ile PRID/CIDR kullanılmıştır. PRID/
CIDR çıkartılmadan önce PGF 2a enjekte edilmiş.
Uygulama öncesi, hemen çıkartıldıktan sonra ve
56 saat sonra vaginal svaplar alınmıştır. Çalışma
sonucunda post partum erken dönemde dahi
vaginanın defans mekanizmasının anılan bakterileri elimine etme gücünde olduğu belirlenmiştir.
D. Persistent dominant follikül şekillenme sakıncası: Östrus senkronizasyonu amacıyla inekte doğal
veya sentetik progestagenler uygulandığında
persistent dominant follikül gelişmesine neden
olabilir. Ekzojen progestagenler, corpus luteum
gibi LH üzerinde her zaman aynı düzeyde geriye
tepki etkisi yapamayabilir. Bunun sonucu olarak
sirkülasyondaki LH düzeyi siklusun luteal döneminde görülenden daha yüksektir. Bu durum normalde gonatropin yetersizliği nedeni ile atreziye
gitmesi gereken dominant follikülün devamlı gelişmesine neden olur. Sekiz günden uzun süreli dominant folliküllerin, eksojen progesteronun uzaklaştırılmasını izleyen ovulasyon sonrasında yaşlı
oositlerin döllenme şansının zayıflığı fertiliteyi düşürmektedir. Persistent folliküllü ineklerde erken
embriyonik ölümler, yüksek östradiol yoğunluğunun etkisi nedeniyledir. Östrus ve ovulasyonun
gecikmesi bu fenomen ile ilgilidir. Bunu aşmak için
PGF2a sağaltımından standart bir zaman sonra (60
saat) tek bir GnRH enjeksiyonu ile ovulasyon uyarılmalıdır. Bu enjeksiyon preovulatör LH zirvesine
ve ovulasyona yardımcı olur (21).
E Progestagenlerle senkronizasyonun başarısızlıkları (Asinkroni): Asinkroninin nedeni iki şekilde
açıklanabilir. Bunlardan ilki, luteolitik hormon yetersizliğidir. Östradiol benzoat progesteron ile birlikte
sıklıkla kullanılan luteolitik bir hormondur. Dokuz
günlük progesteron uygulaması siklusun 9. günüyle izleyen siklusun 1. günü arasında yapılırsa,
luteolitik bir hormon kullanmadan başarılı bir senkronizasyon sağlanabilir. Eğer bu uygulamaya
siklusun 2 ve 8. günleri arasında başlanırsa,
corpus luteum progesteron uygulamasından daha
uzun süre etkinliğini sürdürür ve böylece senkronizasyon şekillenmez. Bu durumda luteolitik hormon
gereklidir. Östradiol benzoat çok etkili bir luteolitik
hormon değildir ve de herzaman corpus luteum’un
şekillenmesini engellemeyebilir. İkinci neden ise,
yüksek kan progesteron düzeyinin devam ettirilememesidir. Bazı durumlarda progesteron kaynağı
çıkartılmadan önce kan progesteron düzeyi düşebilir. Bu da uygulama sona ermeden önce östrus
ve ovulasyona neden olabilir. Bu prematüre düşme

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 8(2) 119-126, 2011

O. ERGENE

özellikle intravaginal uygulamalarda söz konusudur. Bu durum kaynaktaki yetersizlikten daha çok
vagina duvarındaki absorbsiyonun, progesteron
etkisine bağlı olarak düşmesine ilişkindir. Bu durumda uygulama süresi minimize edilmeli ancak
yedi günden kısa tutulmamalıdır (22, 24).
Asinkroniyi aşmak üzere, tam bir luteolizis için iyi
bir seçenek PGF2α kullanımıdır. Bazı sakıncalarına
rağmen östradiol benzoattan daha güçlü
luteolitiktir. Genellikle progesteron uygulamasının
bitiminden 24 saat önce enjekte edilmelidir. Uygulama sonuçları, bu kombinasyon ile iyi bir senkronizasyon, östrus ve endokrin yanıt bildirmektedirler.
F. Suböstrus görülme olasılığı: PRID kullanımından sora bazı hayvanların östrus göstermemeleri
persistent corpus luteuma (yüksek progesteron
değerleri) bağlı olabileceği gibi, bu hayvanlarda
suböstrus da (düşük progesteron değerleri) görülmektedir (6).
G. Genital enfeksiyonlarda progesteron veya
progestagenler, immun sistemi baskıladıkları için,
endike değildir (22).
H. Progesteron-progestagenler gebe düve ve ineklerde kullanılmamalıdır. Siklik ineklerde et ve süt
rezidüleri
luteal
dönemdekine
benzerdir.
Ruminantlarda bu hormonun kullanılmasında sakınca yoktur (6).
2- GnRH Uygulamaları
Repeat breeder ineklerde gebelik şansını artırmak
amacıyla, GnRH hormonu önceleri sun’i tohumlama ile birlikte kullanılmıştır. GnRH’ın uyardığı LH
zirvesine destek olup ovulasyona yardımcı olduğu
ve sonraki luteinizasyonu da stimüle ettiği varsayılmıştır. Bazı saha çalışmaları bu yöntem ile bir öl-

çüde başarılı sonuçlar alındığını, bazıları ise dikkate değer bir sonuç vermediğini ileri sürmektedirler
(1, 20, 23).
MacMillan ve ark. (14) GnRH ile yaptıkları çalışmada farklı bir yaklaşıma öncülük ederek repeat
breeder ineklere tohumlama sonrası 1-3, 4-6, 7-10
ve 11-13. günlerde GnRH uygulaması yaptılar.
Araştırıcılar, sadece 11-13. günler arasında yapılan uygulamanın gebelik oranlarını artırdığı ileri
sürmektedirler.
Ergene (8) repeat breeder ineklerde tohumlamayı
izleyen 12. günde GnRH enjeksiyonunun serum
progesteron konsantrasyonunu artırarak şekillenen
gebeliklerle pozitif ilişkisi olabileceği bildirmektedir.
Gonadotropin salgılatıcı hormon uygulamaları ile
östrus siklusunun luteal fazında aksesör korpus
luteum
oluşumunun
uyarılması
plazma
progesteron konsantrasyonlarının arttırılmasında
bir stratejidir. Gonadotropin salgılatıcı hormon ve
analogları
luteal
fazda
dominant
follikül
ovulasyonuna neden olmaktadır. Bu sayede
aksesörik bir korpus luteum oluşturulup ilave bir
progesteron
kaynağı
şekillenmektedir.
Gonadotropin salgılatıcı hormon ve analoglarının
bu etkisi ovaryumda dominant follikülün bulunduğu
4-6 ve 11-13. günlerde en yüksek düzeyde olmaktadır. Ayrıca, 11-13. günlerde sözü edilen etkinin
mevcut folliküllerden östradiol üretiminin engellenmesi de söz konusudur. Bu etki ile oksitosin reseptör sayısındaki artış ve PGF2α üretimi azalmaktadır
(26).
Bu çerçevede yapılan çalışmalardan da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Aşağıda tohumlamayı izleyen 11-13. günlerinde uygulanan GnRH’nın gebelik oranlarına etkisini araştıran dört ayrı çalışmanın
bulguları, Tablo 2’de özetlenmektedir.

Tablo 2. Tohumlama sonrası 11-13. günler arası uygulanan GnRH’nın gebelik oranlarına etkisine ilişkin özet
araştırma bulguları.
Gebelik Oranları (%)
İnek Sayısı

Etki (%)

Kaynak

72.4

+ 11.5

MacMillan ve ark. (14)

54.8

54.6

- 0.2

Jubb ve ark. (9)

643

53.4

65.4

+ 12.0

Drew ve Peters (7)

1106

62.3

60.6

- 1.7

Ryan ve ark. (25)

Kontrol Grubu

Uygulama Grubu

501

60.9

2050
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Tohumlama sonrası 11-14. günlerdeki GnRH uygulamalarından farklı sonuçlar elde edilmesinin
folliküler dalga ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir.
Üç folliküler dalgalı sikluslarda 11-14. günlerde
uygulanan GnRH siklusta ikinci folliküler dalganın
zirve yaptığı döneme rastlamakta ve sonuç olarak
bu dönemde yüksek östradiol konsantrasyonu
bulunmaktadır. İki dalgalı siklusa sahip hayvanlarda ise bu dönemde östradiol konsantrasyonunun
daha düşük olabileceği bildirilmiştir. Sonuç olarak
araştırıcılar GnRH’a karşı farklı fertilite sonuçlarının şekillenmesinin iki veya üç dalgalı sikluslarla
ilişkili olabileceğini ileri sürmektedirler. Tohumlama sonrası GnRH uygulamalarının ısı stresinden
ve zayıf vücut kondüsyonundan da kısmen etkilendiği bildirilmiştir (36).
Mann ve ark. (18) GnRH uygulamalarının luteolitik
sinyalleri azaltarak ya da zayıflatarak, embriyoya
kendi luteotrofik yeteneğini geliştirebilmesi için
zaman kazandırdığını bildirmektedirler.
Tohumlama sonrası 11-14. günler arası yapılan
GnRH
uygulamalarının
embriyo
tarafından
antiluteolitik mekanizmada etkili bir protein olan
interferon-τ salgılanma ve gebeliğin anne tarafından tanınma zamanına rastladığı için olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir. Gebe olmayan hayvanlarda yapılan çalışmalarda GnRH’ın orta ve geç
luteal
fazdaki
enjeksiyonu
progesteron
sekresyonunu stimüle ettiği belirtilmiştir. Uygulanan GnRH’ın etkisi 2 ve 3 dalgalı sikluslarda uygulama sırasında gelişen follikülün atreziye uğraması, luteinleşmesi veya ovule olması olarak belirtilmektedir. Progesteron sekresyonunun stimüle
edilmesi östradiol-17β üretiminde de düşüşe neden olmaktadır. Bu da oksitosin reseptör artışının
ve PGF2α salgısının baskılanması ile sonuçlanmaktadır.
Bu
dönemdeki
östradiol
sekresyonundaki azalma luteolitik mekanizmanın
baskılanmasına ve gebeliklerin devamına izin vermektedir (23).
Peters (23) yaptığı derlemede GnRH’ın ilk tohumlamada veya repeat breeder hayvanlarda gebelik
oranlarını artırmada etkili olduğunu bildirmektedir.
Tohumlama sonrası 11-14. günler arasında yapılan GnRH uygulamalarında da embriyonik yaşamın desteklendiği ve fertilite üzerine olumlu etkileri
bulunduğu eklenmektedir.
3- hCG Uygulamaları
Repeat breeder inekler için önerilen bir diğer yaklaşım ise hCG uygulamasıdır. Shams-Esfanabadi
ve ark. (28) tohumlama sonrası ekzojen hCG uygulamalarının serum progesteron konsantrasyonuna ve gebelik oranları üzerine etkisini araştırdılar.
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Tedavi grubundaki hayvanlara (n=70) tohumlamayı izleyen 5. günde 3000 IU hCG (Chorulon®) enjeksiyonu yapılırken, kontrol grubundaki hayvanlara (n=88) herhangi bir uygulama yapılmadı. Tedavi
ve kontrol grubunda bulunan toplam 20 hayvandan
serum progesteron konsantrasyonunun ölçülmesi
için kan örnekleri toplandı; çalışma sonuçları doğum sayısı, süt üretimi, tohumlama sayısı ve
laktasyon dönemine göre değerlendirildi. Yirmi
birinci günde östrus gösteren hayvanlar tekrar tohumlanmakla birlikte gebe kalmamamış olarak
hesaplandı. Östrus göstermeyen hayvanlarda 4550. günler arası rektal palpasyon ile gebelik
kontrolu yapıldı. Gebelik oranları tedavi grubunda
%27.5, kontrol grubunda ise %35.2 hesaplanırken,
iki grup arası istatistiksel bir fark bulunamamdı.
Progesteron konsantrasyonu yönünden yapılan
karşılaştırmada, 5. günde tedavi ve kontrol grupları
arasında herhangi bir fark saptanmadı. Onikinci
gündeki progesteron konsantrasyonlarının ise tedavi grubunda kontrol grubuna oranla daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Doğum sayısının, süt üretiminin, tohumlama sayısının ve laktasyon gününün
gebelik oranları üzerinde bir etkisi olmadığı bildirilmektedir.
Sonuç
Sonuç olarak, ekzogen progesteron, GnRH ve
hCG uygulamasının serum progesteron konsantrasyonunu yükseltmesine rağmen gebelik oranları
üzerinde etkileri konusunda farklı sonuçlar bildirilmektedir.
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