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Özet: Bu çalışmanın amacı, üreme sezonunda östrüsü uyarılan Saanen ırkı keçilerin gebelik oranları üzerine buserelin ase-
tat’ın etkisini araştırmaktı. Tüm keçilerin (n:57) östrüs uyarımları için; 12 gün süre ile 3 mg norgestomet içeren implant sol kulak 
üst yüzüne uygulandı ve implantın çıkarılmasını müteakip hemen 500 IU eCG ve 75 µg kloprostenol kas içi uygulandı. Keçile-
rin tamamı östrüs gösterdi ve doğal olarak tohumlandı. Keçiler üç gruba ayrıldı, Kontrol grubuna tohumlamadan hemen sonra 
2 ml NaCl (n:19), tek doz GnRH grubuna tohumlamadan hemen sonra 4 µg buserelin asetat (n:19) ve çift doz GnRH grubuna 
tohumlamadan hemen sonra ve tohumlamadan 12 gün sonra 4 µg buserelin asetat (n:19) kas içi olarak uygulandı. Keçilerin 
çiftleşmesini takiben 35. günde B-Mode Real Time (5-7.5 MHz) ultrasonografi cihazı ile gebelik tanıları konuldu. Gruplar arası 
gebelik oranlarının (Kontrol: %68.42; Tek GnRH: %52.63 ve Çift GnRH: %47.37) istatiksel olarak farklı olmadığı (P>0.05) ve 
ortalama gebelik oranı %56.14 olduğu belirlendi. Sonuç olarak, tek veya çift doz GnRH (4 µg buserelin asetat) uygulamasının 
üreme sezonundaki keçilerin gebelik oranını artırmadığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Gebelik oranı, GnRH, östrüs uyarımı, keçi

The Effect of Single and Double GnRH Injections on Pregnancy Rate of Saanen Goats Induced Estrus during the 
Breeding Season

Summary: The aim of the study was to investigate the effect of buserelin acetate on pregnacy rate of Saenen goats induced 
estrus in breeding season. To the estrus induction of all goats (n:57) were received ear implant with 3 mg norgestomet on the 
upper outside of the left ear for 12 days, plus 500 IU eCG i.m. and 75 µg d-cloprostenol i.m. at the time of implant removal. 
All goats showed the estrus behaviours and they were mated naturally. The goats were divided into three groups. The control 
group (n:19), received 2 ml NaCl i.m. immediately post mating; the single GnRH group (n:19), received 4 µg buserelin acetate 
i.m. immediately post mating; the double GnRH group (n:19), received 4 µg buserelin acetate i.m. immediately post mating 
and again same dose i.m. on the 12th day post mating. Pregnancy diagnosis was performed by B-Mode Real Time ultrasonog-
raphy with a 5-7.5 MHz probe, 35 days after mating. The pregnancy rate was not statistically different (P>0.05) between the 
groups (Control: 68.42%; Single GnRH. 52.63% and Double GnRH: 47.37%) and the average pregnancy rate was 56.14%. 
In conclusion, single or double GnRH (4 µg buserelin asetat) administrations post mating did not improve the pregnancy rate 
in Saanen goats breeding season.
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ile en fertil evcil hayvan türleri arasındadır (2, 15). 
Keçiler spontan ovulasyon gösteren, ortalama 21 
günlük östrüs siklusuna sahip mevsimsel poliöst-
rik hayvanlardır. Üreme mevsiminin başlaması ve 
uzunluğu; bölgeye (Ekvatoral, Tropikal ve Subtro-
pikal bölge), iklime, ırka, tekenin varlığına ve özel-
likle gün ışığı süresine (fotoperiyot) bağlıdır (2, 12).

Türkiye’de 2013 yılı FAO verilerine göre 8357286 
baş keçi bulunmaktadır (11). Ülkemizde yüksek 
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Giriş

Dünyadaki en fazla keçi yoğunluğunun, tropikal-su-
btropikal bölgelerin verimsiz kırsal arazilerinde 
ve endüstrisi az gelişmiş ülkelerde bulunduğu 
bildirilmektedir. Keçiler, %90’lık gebelik oranları 
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rakımlı ve ormanlık yerlerde kıl keçisi yetiştiriciliği 
yaygın olarak yapılmakta ve yaklaşık 500000 çiftçi 
keçi yetiştiriciliği ile uğraşmaktadır (2, 3, 9). Son yıl-
larda ülkemizde keçi sütünden elde edilen dondur-
maya, peynire ve pastörize süte olan talep giderek 
artmaktadır. Ülkemizde süt keçisi yetiştiriciliği yo-
ğun olarak Ege ve Marmara bölgesinde yapılmak-
tadır. Saanen ırkı keçiler yurdumuza 1959’da geti-
rilmiş olup, yetiştiriciliği saf ve melezleme şeklinde 
giderek artmaktadır (3, 16). 

İmplantasyon öncesi embriyo kayıpları, evcil hay-
vanlarda döl verimini olumsuz etkileyen önemli 
faktörlerden bir tanesidir. Embriyo kayıplarında, 
luteal fonksiyon yetersizliği önemli bir sebep ola-
rak bildirilmektedir. Keçilerde gebeliğin korunması 
ve sürdürülmesi bütünüyle korpus luteum kaynaklı 
progesterona bağlıdır. Herhangi bir nedenle korpus 
luteumun prematüre regresyonu veya fonksiyo-
nunu kaybetmesi gebelerde embriyonik ölüm ve 
aborta sebep olmaktadır (5).

Keçilerde üremenin kontrolündeki amaç, keçi eti ve 
sütü talep eden sektörlere yıl boyu bu ürünleri müm-
kün olduğunca sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak 
için üreme mevsimi içinde ve dışında keçilere pek 
çok östrüs senkronizasyon protokolü uygulanmak-
tadır (1, 2, 12, 24). Bunların içinde en yaygın ola-
nı progestagen (kulak altı implant, vaginal sünger 
ve CIDR-G formlarında, FGA, MAP, Norgestomet 
ve Progesteron içeriği) kullanımı olup, FSH, eCG, 
HCG, PGF2α, GnRH, Melatonin, teke katımı ve fo-
toperiod uygulamaları da tek başına veya kombine 
olarak yapılmaktadır (1, 8, 10, 12, 24). Keçilerde 
progestagenlerle yapılan östrüs senkronizasyonu, 
prostaglandinlerle yapılanlara göre daha fazla sa-
yıda preovulatör büyüklükte folikül oluşturduğu tes-
pit edilmiştir. Östrüsü uyarılan küçük ruminantlarda, 

doğal üreme mevsiminde kendiliğinden östrüse ge-
lenlere göre fertilitenin düşük olduğu bildirilmekte-
dir (13). Serin ve ark. (22) flurogeston asetat içeren 
süngerle senkronize edilen üreme mevsimindeki 
Saanen keçilerinde, tohumlama sonrası 12. gün 4 
µg buserelin asetat uygulamasıyla %62 oranında 
gebelik elde etmişlerdir.

Sunulan araştırmanın amacı, mevsim içi 3 mg Nor-
gostomet (ilave olarak eCG ve PGF2α uygulaması) 
içeren kulak altı implant ile östrüsü uyarılan Saa-
nen ırkı keçilerde tohumlamayı takiben ve tohum-
lamadan 12 gün sonra kas içi 4 µg buserelin ase-
tat uygulamasının gebelik oranı üzerine etkisini 
araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Sunulan araştırma, 09.10.2013 - 27.11.2013 tarih-
leri arasında Kayseri’de özel bir çiftlikte bulunan 
57 baş sütçü Saanen ırkı keçi üzerinde yürütüldü. 
Tüm keçiler en az bir doğum yapmış, yaşları 2-5 
(ortalama 3.7) arasında ve canlı ağırlıkları 29-52 
kg arasında (ortalama 43.16 kg) olan hayvanlardı. 
Keçilerin bakım ve beslemesi; sabah/akşam 5’er 
saat meraya çıkarılmasına ilave olarak senkro-
nizasyon süresince (12 gün) günlük hayvan başı 
300 gram konsantre yem verilerek yapıldı. Tüm 
keçilere; 12 gün süre ile 3 mg norgestomet içeren 
implant (Crestar SO, Intervet, Istanbul) sol kulak 
üst yüzüne özel aleti ile uygulandı ve implantın 
çıkarılmasını müteakip hemen 500 IU eCG (Gona-
ser 5000 IU, Intervet, Istanbul) ve 75 µg kloproste-
nol (Gestavet Prost, Hipra, Istanbul) kas içi uygu-
landı. Senkronizasyon uygulanan keçilerin tamamı 
östrüs gösterdi. Östrüsteki keçiler rastgele üç gru-
ba ayrıldı.
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Tablo 1. Keçilerin gebelik oranları253 

Gruplar Gebe Olmayan

n (%)

Gebe Olan

n (%)

Kontrol (n:19) 6 (31.58) 13 (68.42)

Tek GnRH (n:19) 9 (47.37) 10 (52.63)

Çift GnRH (n:19) 10 (52,63) 9 (47.37)

Toplam (n:57) 25 (43.86) 32 (56.14)

(P=0.38)254 
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Kontrol grubu (n:19); tohumlamayı müteakip 2 ml 
NaCl kas içi uygulandı.

Tek GnRH grubu (n:19); tohumlamayı müteakip 4 
µg buserelin asetat kas içi uygulandı.

Çift GnRH grubu (n:19); tohumlamayı müteakip ve 
tohumlamadan 12 gün sonra olmak üzere iki defa 
4 µg buserelin asetat kas içi uygulandı.

Kulak altı implantlar, sol üst kulak derisi altına dezen-
feksiyon yapıldıktan sonra yerleştirildi. İmplantlar, 
uygulama bitiminde kulak üstünde tespit edildikten 
sonra dezenfeksiyonun ardından küçük bir kesiyle 
çıkartıldı. Tekeler uygulama başlamadan önce sü-
rüden ayrılarak, ayrı bir yerde tutuldu. İmplantların 
çıkartıldığı gün ise tekeler tekrar sürüye katıldı. 
İmplantların çıkartılmasından 12 saat sonra tüm 
keçiler 4 saatte bir 30 dakika süreyle östrüs belirti-
leri yönünden izlendi. Tekeyi arayıp, önünde duran 
keçilerin östrüs gösterdiği kabul edildi ve tekenin 
aşımına izin verildi. İmplantın çıkartılmasını taki-
ben östrüse gelme aralığı tespit edildi ve kayıtları 
yapıldı. Keçilerin çiftleşmesini müteakip 35. günde 
B-Mode Real Time ultrasonografi cihazı rektal line-
ar prob (5-7.5 MHz) ile gebelik tanıları konuldu ve 
kayıt edildi. Gruplar arasında gebelik oranları bakı-
mından farklılığın önem kontrolü Ki-Kare testi (23) 
ile yapıldı. 

Bulgular

Östrüsü uyarılan keçilerin gebelik oranları Tablo 
1’de verilmiştir. Gruplar arası gebelik oranları sı-
rayla kontrol grubunda %68.42; tek GnRH grubun-
da %52.63 ve çift GnRH grubunda %47.37 olarak 
bulundu ve gruplar arasında önemli bir farklılığın 
olmadığı (P=0.38) tespit edildi. Tüm keçilerde or-
talama gebelik oranı ise %56.14 olarak belirlendi. 
Keçilerin östrüse gelme aralığı 23.15-54.09 saat 
arasında olup, ortalama 32.38 saat olarak belirlen-
di.

Tartışma ve Sonuç

Kuzey yarım küre subtropikal iklim kuşağında bu-
lunan ülkemizde günlerin kısalmaya başladığı yaz 
sonundan, sonbahar ve kış başı aylarına kadar 
üreme sezonu sürmektedir. Keçilerin üreme sezo-
nunda teke katımı bölgelere göre bazı farklılıklar 
gösterir. Teke katımı Marmara, Ege, Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu’da Haziran - Temmuz; İç Ana-
dolu ve Karadeniz’de Ağustos -Eylül; Doğu Anado-
lu bölgesinde ise Ekim - Kasım aylarında yapılmak-
tadır (4).

Alaçam ve ark. (5), mevsim içi doğal östrüs 
gösteren Ankara keçilerine tohumlamayı takiben 
ve tohumlamadan 12 gün sonra 100 μg gonado-
relin kas içi uygulanması sonrası %87 ve %100 
gebelik oranı elde etmişlerdir. Cam ve Kuran (7), 
mevsim içi doğal östrüs gösteren Saanen melezi 
keçilere tohumlamadan 12 gün sonra 4 µg buse-
relin asetat uygulamasının gebelik oranını (GnRH: 
%87, Kontrol: %68) artırdığını tespit etmişlerdir. 
Fonseca ve Torres (14), sütçü keçilerin mevsim içi 
MAP senkronizasyonuyla ortalama uygulama biti-
mi - östrüs başlama aralığını 30.7 saat ve ortala-
ma %83 östrüs oranı tespit etmişlerdir. Tohumlama 
sonrası 5. gün 250 IU HCG uygulamasıyla daha 
düşük gebelik oranı (HCG: %50, Kontrol: %68) 
elde edilmiştir. Benzer bir çalışmada (20), suni ışık-
la östrüsü uyarılan Saanen keçilere tohumlama-
dan üç gün sonra 250 IU HCG uygulaması gebelik 
oranını artırmamıştır.

Romano (21), mevsim içi farklı progestagenlerle 
Nubian keçileri senkronize etmiş, keçilerin tama-
mı 32 - 48 saat içinde östrüse gelmiş ve ortalama 
%64 oranında gebelik elde edilmiştir. Benzer bir 
çalışmada (18), FGA, MAP ve CIDR ile senkroni-
ze edilen keçilerde ortalama %97 östrüse gelme, 
uygulama bitimi-östrüs başlama aralığı 30 saat ve 
%53 gebelik oranı tespit edilmiştir. Özer ve Doğruer 
(19), Damascus ırkı keçilere mevsim içi 14 gün sü-
reyle Norgestomet içeren kulak altı implant uygu-
lamış ve implantın çıkarılmasından 48 saat önce 
400 IU eCG ile 75 µg kloprostenol uygulayarak 
östrüs uyarımı yapmışlardır. Bu senkronizasyonla; 
uygulama bitimi-östrüs başlama aralığı 28.6 saat, 
%95 östrüse gelme oranı ve %73 gebelik oranı 
elde etmişlerdir. Bitaraf ve ark. (6), Nadooshani ırkı 
keçilerin mevsim içi CIDR, FGA ve kloprostenol ile 
senkronizasyonuyla; uygulama bitimi-östüs başla-
ma aralığını ortalama 25.9 saat, %96 östrüse gel-
me oranı ve %57 oğlaklama oranı olduğunu tespit 
etmişlerdir. Widayati ve ark. (25), Etawah melezi 
ırkı keçilerin mevsim içi CIDR senkronizasyonuy-
la %73 gebelik oranı elde etmişlerdir. Güney Afrika 
yerli keçi ırklarının mevsim içi MAP senkronizas-
yonuyla; ortalama uygulama bitimi-östrüs başlama 
aralığı 30.0 saat, %96 östrüs oranı ve %53 gebe-
lik oranı göstermişlerdir (17). Bu çalışmada; %100 
östrüs oranı, 32.38 saat ortalama östrüse gelme 
aralığı ve %56.14 ortalama gebelik oranı tespit edil-
miştir. Östrüse gelme oranın araştırmacıların (6, 
14, 17, 18, 19, 21) bulgularıyla tamamen benzer ve 
bu oranın %83-100 aralığında olduğu belirlenmiştir. 
Östrüse gelme aralığı araştırmacıların (6, 14, 17, 
18, 19) bulgularıyla tamamen benzer ve bu aralı-
ğın 26 -32 saat olduğu bildirilmiştir. Gebelik oranları 
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çoğu araştırıcının (6, 14, 17, 18, 20, 21) bulguları 
(%50-64 arasında) ile uyumlu olup, bazılarına (5, 7, 
19, 25) göre ise düşük (%73-87 arasında) olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırmamızda belirlenen düşük 
gebelik oranlarının çiftlik yönetimi, preovulatör foli-
kül gelişiminde yetersizlik, ovulasyon gecikmesi ve 
yetersizliği, embriyonik ölümler ve tekelerden kay-
naklanmış olabileceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, mevsim içi norgestomet kullanımı ile 
Saanen ırkı keçilerin tamamında östrüsün uyarıldı-
ğı, keçilere yapılan senkronizasyon protokolü uy-
gulaması bitimi - östrüse gelme aralığının ortalama 
32 saat olduğu, tohumlama sonrası tek veya çift 
GnRH uygulamalarının gebelik oranını artırmadı-
ğı ve ortalama gebelik oranının %56 olduğu tespit 
edilmiştir. Üreme mevsimi içinde östrüsü uyarılan 
Saanen ırkı keçilere tohumlama sonrası GnRH uy-
gulamasının, gebelik oranını artırmada faydalı ol-
madığı belirlenmiştir.
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