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Özet: Sahipleri tarafından infertilite şikayetiyle Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim
Dalı Başkanlığı’na başvuran 15 yaşlı bir İngiliz kısrağı iki aşım sezonu boyunca takip edildi. Hayvan sahipleri kısrağın
önceki iki sezon boyunca östrus göstermediği ve gebe kalamadığını bildirdi. Yapılan ultrasonografik ve klinik muayenelerde kısrağın ovaryumlarında yeterli aktivite olmadığı ve spontan olarak östrus göstermediği belirlendi. Tekrarlı flushing uygulamasından sonra östrus, uzun süreli progesteron ve prostaglandin (PG) uygulamalarıyla uyarıldı. Kısrak
egzojen hormon uygulamalarına her seferinde cevap verdi ve östrus gösterdi. Çiftleştirmeler sonucunda üç kez gebelik
şekillenmekle birlikte, gebeliklerin tamamı embriyonik ölümle sonuçlandı. Kısrak spontan olarak östrus gösteremediği
ve gebelik devam etmediği için egzojen hormon takviyesine karar verildi. Bu amaçla kısrağın uterusu, ikinci aşım sezonunda flushing ile temizlendikten sonra, östrusu progesterone releasing intravaginal device (PRID) ve PGF2α ile indüklenip çiftleştirildi. Gebelik, aşımdan 15 gün sonra ultrasonografiyle belirlendi ve gebeliğin desteklenmesi amacıyla 40.
güne kadar dört günde bir 1g hydroxyprogesterone caproate (Proluton Depot ampul, Schering) uygulandı. Enjeksiyonlara 40-120. günler arasında 10’ar günlük aralıklarla devam edildi. Bu uygulamalar sonucunda normal gebelik süresi
tamamlandı. Sonuç olarak embriyonik ölüm riski yüksek olan kısraklarda gebeliğin desteklenmesi amacıyla hydroxyprogesterone caproate enjeksiyonlarının faydalı olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Embriyonik ölüm, hydroxyprogesterone caproate, kısrak
Maintaining Pregnancy of a Thoroughbred Mare with Early Embryonic Loss
Risk by Using Hydroxyprogesterone Caproate
Summary: A 15-year old through breed mare was admitted to the Department of Obstetrics and Gynecology in the
Faculty of Veterinary Medicine at Erciyes University in Turkey with a history of infertility was followed up clinically for
the subsequent two breeding seasons. The owners reported that the mare had no signs of estrus and pregnancy for
the previous two cycles if appropriate. A decreased ovarian activity and inability to exhibit spontaneous estrus was
determined by ultrasonography and clinical examinations. Following the repeated uterine lavage, the estrus was
induced by long term progesterone and prostaglandin (PG) treatments. The mare responded to each exogenous
hormone treatment and exhibited estrus. In spite of the fact that pregnancy was established for three times, all of the
conceptions terminated with embryonic mortality. Since the mare did not exhibit estus and could not maintain the
pregnancy, it was decided to apply by exogenous hormones. For this purpose, after the uterine lavage, the estrus was
induced by progesterone releasing intravaginal device (PRID) and PGF2α, and the mare was mated at the end of the
second breeding season. Once the pregnancy was identified by ultrasonography on the day 15, 1 g
hydroxyporgesterone caproate (Proluton Depot, Schering) was administered once in every four days until the 40th day
of gestation and then once in every 10 days between the days 40 and 120. Thus the natural pregnancy could be
maintained until parturition. It was concluded that the exogenous hydroxyporgesterone caproate administrations can be
useful in maintaining the pregnancy of mares with the high risk of embryonic losses.
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Bir İngiliz kısrağında embriyonik ölüm riski…

Giriş
Kısraklarda embriyonik ve fötal ölümlerin sebepleri
arasında uterus ve oviducttaki endokrin problemler, kısrağın yaşı, ikizlik, stres (çevresel, beslenme,
hastalık), fötus ya da embriyodaki bozukluklar,
paternal etki, immunolojik faktörler ve iyatrojenik
nedenler gibi bir çok faktör yer almaktadır. Gebeliğin başlangıcında embriyonik ölüm oranı daha
yüksek iken, 40. günden sonra bu oran düşer. Bu
nedenle güncel çalışmalar daha çok gebeliğin ultrasonografik olarak saptandığı dönemden (10-14.
gün) önce şekillenen embriyonik ölümlere odaklanmıştır. Rektal palpasyonla gebeliğin 20. gün civarında saptandığı göz önünde tutulacak olursa,
embriyonik ölümlerin büyük oranda gebelik teşhisinden önce şekillendiği ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle erken dönemde belirlenen gebelik oranları, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde embriyonik
ölümler nedeniyle azalabilir (9).
Kısraklarda 14-16 yaşından sonra fertilite oranı
azalır ve gebeliğin ilerleyen dönemlerinde abort
riski yükselir. Erken embriyonik ölüm yaşlanmaya
bağlı fertilite kaybının en önemli nedenidir (1). Bunun sebepleri arasında fibrosis, inflamasyon, endometrial kistler, endometrioisis, endometritis ve
vasküler değişiklikler gibi uterus patolojileri sayılabilir (1, 8). Yaşlı kısraklarda tuba uterina ve embriyonik defektler de erken embriyonik ölümlerin oluşmasında rol oynar (2). Bu açıdan fertilizasyondan
sonraki 2-4 günler, yaşlı kısraklarda embriyonik
kayıp açısından kritik bir dönemdir (1). Yaşlı kısraklarda preblastocyts embriyo kalitesi de genç
kısraklara göre daha düşüktür (3).
Embriyonik kayıpların bir sebebinin de progestatif
yetersizlikler olduğu bildirilmektedir (5, 6, 7). Tekrarlayan embriyonik ölüm vakalarında gebeliği
devam ettirmek için egzojen progesteron ve araşidonik asit metabolizmasını inhibe eden fluniksin
meglumin tedavisi yapılabilir. Bununla birlikte tedavinin etkinliği tartışmalıdır (8).
Gebeliğin devamını sağlamak amacıyla yağlı progesteron bileşikleri ilk 10-14 gün boyunca 150 mg,
sonrasında 200 mg günlük olarak uygulanabilir.
Repositol progesteron 4 günde bir 1000 mg dozda;
altrenogest ise 1ml/50 kg oral yolla verilebilir. Gebeliğin ilk 105-120 günü boyunca egzojen progestin desteğine devam edilmelidir. Bununla birlikte
progestagen tedavisi sırasında konseptusun canlılığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir (4).
Olgu
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bulunan hayvan sahipleri, 15 yaşlı bir İngiliz kısrağının önceki iki sezon boyunca östrus göstermediği ve gebe kalamadığını bildirdi. Kısrak iki aşım
sezonu boyunca takip edildi. Muayenelere Şubat
ayında başlandı. Ultrasonografik muayenelerde
kısrağın ovaryumlarında yeterli aktivite olmadığı,
follikül büyüklüğünün 20-25 mm’yi aşmadığı ve
uterusta değişen miktarda sıvı bulunduğu gözlendi. Kalıcı folliküller nedeniyle kısrağın kendiliğinden
östrus göstermediği belirlendi. Uterusu boşaltmak
amacıyla 2 ml PGF2α enjeksiyonu (250 µg DCloprostenol, Dalmazin, Vetaş) kas içi yolla yapıldı. Enjeksiyondan sonra vulvadan kokusuz, içinde
partiküller bulunan bir akıntı gözlendi. Uterus %
0.9’luk NaCl solüsyonuyla, berrak bir sıvı elde edilene kadar yıkandı. Östrus indüksiyonu amacıyla
14 gün boyunca progesterone releasing intravaginal device (PRID) uygulandı. Uygulamanın bitiminde PGF2α kas içi yolla tekrar enjekte edildi. Ultrasonografide folliküllerin 35 mm büyüklüğe ulaştığı
tespit edildiğinde, aygır testi yapılarak östrus belirlendi. Çiftleştirme sonrasında hCG (5000 IU,
Pregnyl, Santa Farma) kas içi yolla enjekte edildi.
Ertesi gün yapılan muayenede ovulasyonun şekillendiği gözlendi. Çiftleşmeden sonraki 10. günde
yapılan ultrasonografik muayenede kısrağın gebe
olduğu tespit edildi. On gün sonra yapılan ikinci
muayenede kalp atımının izlenememesi nedeniyle
embriyonun öldüğü kararına varıldı. Hasta sahibinin isteği üzerine bu uygulamalar üç kere tekrarlandı ancak müspet sonuç alınamadı. Bir sonraki
sezonda öncelikle kısrağın uterusu %0.9’luk NaCl
solüsyonuyla, berrak bir sıvı elde edilene kadar bir
dizi flushing yapıldı. Flushing uygulamaları sonucunda uterusun tamamıyla boşalması için 1 ml
oksitosin (10 IU/ml, Oksitosin, Vetaş) damar içi
yolla enjekte edildi. Uterus temizlendikten sonra
östruslar, bir önceki sezondaki gibi PRID ve
PGF2α ile indüklenip, kısrak çiftleştirildi. Kısrak
gebe kaldı ancak 27. günde embriyonik ölüm belirlendi. On beş gün sonra uygulamalar tekrar edilerek, hayvan tekrar gebe bırakıldı. Gebelik 10 ve
15. günlerde ultrasonografiyle teşhis edildi. Bu
günden itibaren gebeliği desteklemek için 40. güne
kadar 4 günde bir 1g hydroxyprogesterone caproate (Proluton Depot ampul, Schering) uygulandı.
Enjeksiyonlara gebeliğin 40-120. günleri arasında
10 gün aralıklarla devam edildi. Gebelik süresinin
sonuna kadar kısrak ultrasonografiyle izlendi. Normal gebelik süresi tamamlanıp sancılar şekillenmesine rağmen, vaginal muayenede serviksin açılmadığı gözlendi. Bu nedenle kısrağa %0.9’luk
NaCl içinde yavaş infüzyon tarzında oksitosin 2 ml
(10 IU/ml, Oksitosin, Vetaş) intravenöz yolla uygulanarak doğum uyarıldı. Sağlıklı bir erkek tay doğdu.
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Tartışma ve Sonuç
Kısraklarda gebeliğin doğumla sonuçlanma oranı
yaşlanmaya bağlı olarak azalmaktadır. Bunun sebeplerinden biri de erken embriyonik ölümdür. Olguda iki aşım sezonunda yaşanan embriyonik kayıplar nedeniyle kısrakta hormonal yetersizlik olduğu düşünüldü. Gebeliğin devamı amacıyla yapılan
progesteron desteğinin yararlılığı üzerinde tartışmalar bulunmasına rağmen (6-8), ikinci sezonda
elde edilen başarı da bu görüşü destekler yöndedir.
Sonuç olarak embriyonik ölüm riski yüksek olan
yaşlı kısraklarda hydroxyprogesterone caproate
enjeksiyonlarının korpus luteumu destekleyip, kan
progesteron düzeyini arttırarak gebeliğin korunmasında faydalı olabileceği düşünüldü.
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