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Özet: Bu çalışmada sütçü ineklerde Türkiye’de henüz rutin olarak uygulanamayan embriyo transferinin yetiştirici 
şartlarında uygulanabilirliği araştırıldı. Çalışma, Konya’nın dört farklı ilçesindeki toplam beş işletmede yürütüldü. 
Çalışmada 30 baş Holştayn ırkı inek donör olarak kullanıldı ve tüm donörlere aynı süperovulasyon protokolü uygulandı. 
Progesteron salıveren araç östrüs siklusunun rastgele bir gününde donörlerin vaginalarına yerleştirildi (0. gün). FSH 
uygulamasına yedinci günde başlandı ve 400 mg NIH-FSH-P1 azalan dozlarda 12 saat arayla dört günde uygulandı. 
PGF2α, 9. gün sabah (5. FSH enjeksiyonuyla eş zamanlı) enjekte edildi ve bu enjeksiyondan 12 saat sonra vaginal araç 
uzaklaştırıldı. Östrüs gösteren donörler 12 saat arayla iki kez tohumlandı. Taşıyıcı inek (n=45) ve düvelerin (n=49) 
östrüs siklusu ise çift doz PGF2α protokolüyle (-3 ve 8. günlerde) senkronize edildi. Embriyo toplama işlemi; 30 donör-
den 23’ünde, birinci tohumlama sonrası 7. günde, non-şirurjikal yolla yapıldı ve bu donörlerin ovaryumlarında toplam 
158 adet korpus luteum tespit edildi. Uterus yıkamalarında toplam 85 embriyo elde edildi ve mikroskobik inceleme son-
rasında 24 tanesi taşıyıcılara transfer edildi. Taşıyıcılarda gebelik muayenesi, embriyoların transferinden 35 gün sonra 
ultrasonografi ile yapıldı ve gebelik oranı %62.5 oldu. Sonuç olarak; Konya İlinde yetiştirici şartlarında embriyo transfe-
rinin uygulanabilir olduğu kanısına varıldı.  
 
Anahtar kelimeler: Embriyo transferi, inek, süperovulasyon, yetiştirici şartları 
 
 Investigation of the Applicability of Embryo Transfer in Dairy Cows in Field Conditions 
 
 Summary: The applicability of embryo transfer not routinely performed in dairy cows in Turkey was investigated in 
field conditions in this study. The study was performed on five dairy farms in four districts of Konya. In the study, thirty 
Holstein cows were used as embryo donors, and all donors were treated with the same superovulation protocol. A 
progesterone-releasing device was placed inside the vagina to of the donor cows on random day of the estrous cycle 
(day 0). FSH treatment was started on day 7 after insertion of progesterone device. A total dose of 400 mg of NIH-FSH
-P1 were was administered with a decreasing dosage regimen for four days 12 hours apart. On day 9, PGF2α was in-
jected at in the morning (at on the time of the 5th FSH injection) and progesterone device was removed 12 h later. Do-
nors showing estrus were inseminated twice every with other 12 hours apart. Recipient cows (n=45) and heifers (n=49) 
were synchronized with a double dose PGF2α (on the -3 and the 8 th days) protocol. Embryos recovered non-surgically 
on day 7 after first insemination. After microscopic evaluation, transferable available embryos were transferred to sui-
table recipients. Pregnancy was diagnosed by ultrasonography on day 35 after embryo transfer. Embryo recovery was 
done on 23 of 30 donor cows, and 158 CL on ovaries of these donors were detected. In all flushings, 85 embryos were 
recovered and 24 of them were transferred to recipients. On Thirty five days after embryo transfer, pregnancy rate was 
62.5%. In conclusion; embryo transfer can be applied in enterprises in Konya. 
 
Key words: Cow, embryo transfer, farm condition, superovulation 

Giriş  
Embriyo transferi (ET), yüksek verimli dişi hay-
vanlardan elde edilen embriyonun aynı türden 
taşıyıcıya nakledilmesi şeklinde tanımlanabilen 

biyoteknolojik bir yöntemdir (4). Bu yöntem, gü-
nümüzde sığır yetiştiriciliğinde yaygın olarak 
kullanılan diğer bir biyoteknolojik yöntem olan 
suni tohumlama ile karşılaştırıldığında, genetik 
yapısı üstün damızlıklardan daha fazla yavru 
elde edilmesini ve hayvan ıslahının daha da 
hızlanmasını mümkün kılmaktadır (20,25). Bu 
yöntem aracılığıyla doğan yavrunun genetik 
yapısı, seçilen donör inek ve boğa tarafından 
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kodlanmaktadır. Taşıyıcı annenin, yavrunun 
genetik yapısına hiçbir katkısı yoktur (25).  
Embriyo üretimi, in vivo ve in vitro olmak üzere 
iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Günümüzde 
ineklerde in vivo yöntemle embriyo üretimi; in 
vitro embriyo üretimine göre daha çok tercih 
edilmektedir ve saha şartlarında transfer edilen 
embriyoların çoğunluğunu bu yöntemle elde 
edilen embriyolar oluşturmaktadır (9). İn vivo 
embriyo transferi kısaca; verici ve taşıyıcı hay-
vanların seçimi, verici ve taşıyıcıların östrüs sik-
lusunun senkronizasyonu, vericilerin süpero-
vulasyonu ve tohumlanması, embriyoların top-
lanması, değerlendirilmesi ve taşıyıcılara nakle-
dilmesi aşamalarını kapsayan ardışık uygula-
malardan oluşmaktadır. Bu yöntemde başarı 
düzeyi; donör, boğa, taşıyıcı ve uygulayıcıya 
bağlı faktörlerin yanında, sürü idaresi, besleme 
ve biyo-güvenlik uygulamalarına kadar birçok 
faktöre bağlıdır (3,4,12).  
Hayvanlarda ET çalışmaları ilk defa 1890’lı yıl-
larda Walter Heape tarafından tavşanlarda baş-
latılmış olmasına rağmen, ineklerde ilk başarılı 
uygulama 1951 yılında gerçekleştirilebilmiştir 
(20). Türkiye’de de ineklerde ET çalışmaları 
dünyada olduğu gibi, tavşanlardan sonra başla-
tılmıştır. Ancak ilk başarılı uygulama dünya ça-
pındaki ilk başarılı bildirişten yaklaşık 35 yıl son-
ra gerçekleştirilmiştir (11). Günümüzde hayvan-
cılığı gelişmiş olan ülkelerde yetiştirici şartların-
da ET yaygın olarak yapılmasına rağmen, Türki-
ye’de 1980’li yıllarda akademik olarak başlatılan 
çalışmalar yetiştirici şartlarında sürdürülememiş-
tir. Ancak özellikle süt sığırcılığında sahip olu-
nan damızlık potansiyelin genetik yapısının hız-
la iyileştirilebilmesi ve son yıllarda genetik kapa-
sitesi yüksek damızlıklarla kurulan modern çift-
liklerin devamlılığının sağlanabilmesi embriyo 
transferinin yetiştirici şartlarında uygulanmasını 
zorunlu hale getirmiştir (20). Bu çalışmada Tür-
kiye’de sütçü inek işletmelerinde henüz yeterli 
düzeyde gerçekleştirilemeyen embriyo transferi-
nin yetiştirici şartlarında uygulanabilirliği araştı-
rıldı. 
Gereç ve Yöntem 
Çalışma, 2011 yılı Nisan-Mayıs ve Aralık ayla-
rında Konya ili Meram, Güneysınır ve Karapınar 
ilçelerinde birer, Çumra ilçesinde iki olmak üze-
re toplam beş sütçü işletmede yürütüldü. Çalış-
ma, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştır-
ma Enstitüsü Yerel Etik Kurulu Yönetmeliğine 
uygun olarak yürütüldü (22.07.2013 tarih ve 13 
sayılı karar). Çalışmada elde edilen verilerin 

yetiştirici şartlarına dayalı sonuçları göstermesi 
amacıyla işletmelerdeki sürü idaresine 
(uygulanan bakım, besleme, sağım ve sağlık 
şartları vb.) müdahale edilmedi. Donör ve taşıyı-
cılar işletmelerde yarı açık serbest ahır siste-
minde barındırıldı ve işletmelerin imkanları ölçü-
sünde ihtiyaçlarına göre düzenlenen rasyon ile 
beslendi. Birinci ve II. işletmelerde süperovulas-
yon programına başlandığı dönemde aşırı yağış 
nedeni ile biçilen yoncalar kurutulamadığı için 
bu dönemde donör ve taşıyıcılar kaba yem ola-
rak kurumayan ve küflenmeye yüz tutmuş yon-
ca ile beslendi. Tüm işletmelerde hayvanlara 
kaba yem ve su ad libitum olarak verildi.  
Donörler (n=30), işletme kayıtlarına göre 3-7 
yaşlı, süt verimi 30 lt/gün üzerinde olan, repro-
düktif problemi tespit edilmemiş ve tedavi uygu-
lanmamış ineklerden seçildi. Çalışmadaki tüm 
donörlere aynı süperovulasyon protokolü uygu-
landı. Uygulamanın başlangıcında (0. gün) do-
nör ineklere vagina içi progesteron salıveren 
araçlar (PRID-DELTA, 1.55 g progesterone, 
Ceva Santé Animale, Fransa) uygulandı. PRID-
DELTA yerleştirildikten sonraki 7. günden başla-
yarak 20 ml sulandırıcısında çözündürülen 400 
mg NIH-FSH-P1 (FSH analoğu; Follikül uyarıcı 
hormon, Folltropin

®
, Vetrepharm, Kanada) aza-

lan dozlarda (4.4; 3.3; 2.2; 1.1 ml) 12 saat aray-
la 4 gün kas içi (im) uygulandı. Uygulamanın 9. 
gününde, 5. FSH enjeksiyonuyla birlikte pros-
taglandinF2α (PGF2α) (500 mcg Kloprostenol, 
Minoprost

®
, Provet, Türkiye) kas içi enjekte edil-

di. PRID-DELTA aynı gün akşamında vagina-
dan alındı ve izleyen 36. saatten itibaren östrüs 
gözlemlerine başlandı. Östrüste olduğu tespit 
edilen donörler, fertilitesi daha önce belirlenmiş 
bir boğa sperması ile 12 saat arayla iki defa to-
humlandı. Birinci tohumlama ile birlikte 8 mcg 
Buserelin asetat (GnRH analoğu; Gonadotropin 
salıcı hormon, Fertilin

®
, Provet, Türkiye) im uy-

gulandı. Embriyo toplama işlemi, rekto-vaginal 
yolla iki yollu foley kateteri, IMV, Fransa) kullanı-
larak kornu uterilerin ayrı ayrı yıkanması ile ger-
çekleştirildi. Yıkama öncesi bağırsak peristaltiği-
nin azaltılması amacıyla üst epidural anestezi 
(Lidokain HCl, 5-7 ml, Vilcain

®
, Vilsan, Ankara, 

Türkiye) yapıldı. Uterus yıkamalarında %1 calf 
serum (SIGMA, ABD) ve %0.1 Kanamisin sülfat 
(Kanovet

®
, Vetaş, Türkiye) ilave edilen laktatlı 

ringer solüsyonu (Eczacıbaşı, Türkiye) kullanıl-
dı. Toplanan yıkantı solüsyonu 0.72 µm göze-
nekli filtreden geçirildi ve kalan yıkantı stereo 
mikroskopta taranmak için bir petri kabına akta-
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rıldı. Taramada; bulunan embriyolar Uluslarara-
sı Embriyo Transfer Topluluğu (IETS) (12) kri-
terlerine göre değerlendirildi. Transfer için uy-
gun olan embriyolar ticari transfer medyumuna 
(BioLife™, Holding & Transfer Medium, Agtech, 
ABD) aktarıldı ve taşıyıcılara transfer etmek 
üzere payetlendi. 
Süperovulasyon programına alınan her bir do-
nör inekten toplanacak embriyoların transferi 
için aynı işletmede, değişen yaşlardaki taşıyıcı-
ların (toplamda 49 düve, 45 inek) östrüs siklusu, 
donör ineklerin siklusu ile uyumlu olacak şekil-
de, 11 gün ara ile çift doz PGF2α protokolüyle (-
3 ve 8. günlerde) senkronize edildi. Östrüs gös-

teren taşıyıcılar belirlendi ve östrüs zamanları 
kaydedildi. Taşıyıcılarda transfer öncesi korpus 
luteum, uterus ve serviks kontrolü yapıldı. 
Transfer öncesinde taşıyıcılara (Lidokain HCl, 3
-5 ml, Vilcain

®
, Vilsan, Ankara, Türkiye) üst epi-

dural anestezi yapıldı ve her bir embriyo CL’nin 
bulunduğu taraftaki kornu uteriye rekto-vaginal 
yolla bırakıldı. Gebelik muayenesi transferden 
sonraki 35. günde ultrasonografi (6-8 MHz rek-
tal prob Falko Vet, Pie Medical, Hollanda) ile 
yapıldı. 
 
 
 

Bulgular 
Çalışmada süperovulasyon protokolü uygulanan 
30 baş donör inekte toplam 187 CL tespit edildi. 
Yirmi üç donörde embriyo toplama işlemi ger-
çekleştirildi, 7 baş donörde ise süperovulasyon 
uygulamasına cevap vermemesi (n=5) ve geni-
tal organ enfeksiyonu (n=2) nedenlerinden dola-
yı embriyo toplama işlemi gerçekleştirilmedi, 
verilerin değerlendirmelerde bu donörlerden 
elde edilen veriler kullanılmadı. Embriyo topla-
ma işlemi gerçekleştirilen donörlerde (n=23) 
toplam 158 (ortalama 6.87) adet CL tespit edildi. 
Yıkamalardan toplam 85 adet (geri kazanım 
oranı %53.8; donör inek başına 3.7) embriyonal 

yapı (embriyo ve unfertilized oocytes (UFO)) 
elde edildi (Tablo 1).   
Mikroskobik değerlendirme sonrasında 23 tane-
si vasat ve iyi kalitede, bir tanesi kötü kalitede 
olmak üzere toplam 24 (%28.2) embriyo taşıyı-
cılara transfer edildi. Embriyoların transferinden 
35 gün sonra yapılan gebelik muayenesinde, 15 
(%62.5) taşıyıcının gebe olduğu tespit edildi. 
İşletme III’de iki baş taşıyıcı gebeliğin dördüncü 
ayında, bir baş taşıyıcı ise gebeliğin 8. ayında 
abort yaptı. Ayrıca aynı işletmede iki baş taşıyı-
cı gebelik muayenesi öncesi (transfer sonrası 
21 ve 28. günlerde) östrüs gösterdi (Tablo 2).  
 

İşletme N n % CL Sayısı Geri Kazanım % 

I 5 4 80 38 20 52.6 

II 2 2 100 8 4 50.0 

III 10 9 90 53 29 54.7 

IV 8 5 62.5 43 12 27.9 

V 5 3 60 45 20 44.4 

Tablo 1. İşletmelerde süperovulasyona alınan hayvan sayısı ve elde edilen süperovulasyon cevapları 

İşletme 

Tr. Edi-
len % 

Gebe-
lik % 

Emb. 
Ölüm % 

Fötal Ölüm/
Abort % 

Canlı 
Doğum % 

I 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 1 25 1 

10
0 0 0 0 0 1 100 

III 18 62 12 67 2 16.7 3 25 7 58.3 

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V 3 15 2 67 0 0 0 0 2 100 

N: Süperovulasyon protokolü uygulanan donör sayısı. n: Uterus yıkaması yapılan donör sayısı 

Tablo 2. İşletmelerde yapılan embriyo transferlerinden elde edilen sonuçlar 
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Tartışma ve Sonuç 
Türkiye'de birim hayvandan elde edilen verimle-
rin düşük olması; bakım besleme yetersizliğinin 
yanında genetik kapasitenin de düşük olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Genetik kapasitesi yük-
sek hayvanların sayısını kısa sürede artırmak 
için biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması kaçı-
nılmaz bir gerekliliktir. Kullanılması gereken bi-
yoteknolojik yöntemlerden biri de embriyo trans-
feridir (20). Türkiye’de ineklerde ilk olarak İleri 
ve Sayın tarafından 1986 yılında yapılan ET 
çalışmasında 10 ineğe uygulanan süperovulas-
yon çalışması neticesinde iki taşıyıcıya yapılan 
embriyo transferi sonucunda bir canlı doğum 
gerçekleşmiştir (11). Ancak bu çalışmalar yetiş-
tirici şartlarında devam ettirilemediğinden hay-
vancılığı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi arzu edi-
len seviyeye ulaşamamıştır. Bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar, Türkiye’de yetiştirici şartlarında 
(sürü yönetiminin hiçbir aşamasında müdahale 
edilmeden) gerçekleştirilen embriyo transferi 
uygulamalarının sonuçları olması bakımından 
önemlidir.  
Embriyo transferi tekniğinden beklenen esas 
avantajlardan biri olan yüksek verimli damızlık-
lardan fazla yavru alınabilmesi için süperovulas-
yon uygulamasına alınacak donörlerin repro-
düktif bakımdan sağlıklı olması gereklidir (25). 
Ancak bu çalışmada süperovulasyon uygulama-
sına alınan yedi donörde süt inekçiliğinde en sık 
karşılaşılan reprodüktif problemlerden olan met-
ritis ve yetersiz follikül gelişimi nedeniyle embri-
yo toplama işlemi gerçekleştirilemedi. Bu sonu-
cun, sürü sağlığı uygulamalarının en önemli 
bileşenlerinden olan reprodüktif sürü sağlığı 
kontrol programının yeterince etkili düzeyde 
uygulanamamasından kaynaklandığı düşünül-
mektedir. Bu programın sağlıklı işleyişi repro-
düktif sürü sağlığı kontrol programının temel 
ilkelerini bilen, uygulayabilen ve sonuçları yo-
rumlayabilen sürü sağlığı danışmanına, kayıtla-
rın doğru ve eksiksiz tutulmasına, postpartum 
muayeneler dahil olmak üzere düzenli reprodük-
tif muayenelerin yapılmasına ve başarılı bir 
postpartum süreç yönetimine bağlıdır (1,7).  
İn vivo embriyo transferi uygulamalarında emb-
riyoların uterustan toplanmasında, iki veya üç 
yollu foley kateteri kullanılarak kornu uterilerin 
ayrı ayrı yıkanması en sık tercih edilen yöntem-
dir (20). Embriyoların uterustan toplanması, in 
vivo embriyo üretiminin en önemli aşamaların-
dan biridir. Ancak bu aşama çok değişken so-
nuçların alındığı (%20-80) ve oranların iyileştiril-

mesi gerektiği bir aşamadır (16). Bu çalışmada 
elde edilen geri kazanım oranının (%53.8) kabul 
edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir.  
Embriyo transferi uygulamalarında uterus yıka-
ması başına elde edilen transfer edilebilir embri-
yo sayısı uygulamanın başarısının değerlendiril-
mesi açısından en önemli ölçütlerinden biridir. 
Bu çalışmada uterus yıkaması başına ortalama 
1.04 transfer edilebilir embriyo elde edildi. An-
cak aynı verinin, süt sığırcılığında embriyo 
transferinin yaygın olarak kullanıldığı Fransa, 
Hollanda, Almanya ve İtalya’da 2008 yılında 
sırasıyla 5.4, 6.4, 6.7 ve 5.6 olduğu bildirilmiştir 
(18). Daha kapsamlı yapılan bir değerlendirme-
de 2002 yılında Avrupa’da bulunan 25 ülkede 
uterus yıkaması başına ortalama 5.63 embriyo 
elde edilmiştir (10). Sunulan çalışmada en iyi 
sonucun alındığı işletme III’de dahi elde edilen 
transfer edilebilir embriyo sayısının (1.6) hay-
vancılığı gelişmiş ülkelere oranla çok gerilerde 
olduğu görülmektedir. İn vivo embriyo üretimin-
de donörlerden elde edilen transfer edilebilir 
embriyo sayısı üzerine etkili en önemli faktörler-
den biri donör ineklerin beslenme düzeyidir (21). 
Sürü sağlığı yönetiminin en önemli bileşenlerin-
den biri olan besleme ve yönetimi, süt verim 
performansıyla birlikte reprodüktif performansı 
da doğrudan etkilemektedir (2). Donör ineklerin 
beslenmesindeki başarının en önemli gösterge-
lerinden biri süperovulasyon protokolü sonrasın-
da elde edilen transfer edilebilir embriyo sayısı-
dır. Bu nedenle süperovulasyon uygulama peri-
yodunda donörlerin yüksek verim düzeylerine 
ilişkin besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanması-
nın yanında, kaliteli oosit ve embriyo gelişimi 
sağlayacak şekilde yem ham maddelerinin kont-
rolü, rasyonun düzenlenmesi ve beslemeye iliş-
kin stres faktörlerinin elimine edilmesi gereklidir 
(2,15). Sunulan çalışmada I ve II. işletmelerde 
süperovulasyon programına başlandığı dönem-
de aşırı yağış nedeni ile biçilen yoncalar kurutu-
lamamıştır ve balya yapılamamıştır. Bu işletme-
lerde donörlerin beslenmesinde belirtilen dö-
nemde kaba yem kaynağı olarak başka alterna-
tif olmadığı için yığın halinde depolanan, bu ne-
denle kızışma ve küflenmeye başlayan yonca 
otu kullanılmıştır. Bu uygulama besleme ve bes-
leme yönetimi içerisindeki yem maddelerinin 
depolanması, servis edilmesi, kalite analizi, bes-
leme oranı ve yönetimi analizi ile ilgili aşamala-
rının (7) göz ardı edildiğini işaret etmektedir. Bu 
iki işletmede uterus yıkaması yapılan donör 
ineklerde toplam 46 CL tespit edilmiş olmasına 
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rağmen; işletme I’de iki adet transfer edilebilir, 
işletme II’de bir adet dejenere embriyo ve top-
lam 21 adet UFO elde edilmiştir. Türkiye’de aynı 
iklim bölgesinde olan enstitü şartlarında gerçek-
leştirilen başka bir çalışmada donör başına orta-
lama 4.8 transfer edilebilir embriyo elde edilmiş-
tir (6,8). Sonuç olarak; sürü yönetiminin bütün 
bileşenlerin daha titiz ve periyodik olarak uygu-
landığı enstitü şartlarında donör başına hayvan-
cılığı gelişmiş ülkelerdekine yakın değerlerde 
transfer edilebilir embriyo elde edilmesine karşı-
lık, belirtilen iki işletmede yapılan hatalı besleme 
nedeniyle transfer edilebilir embriyo sayısı bariz 
olarak olumsuz etkilendiği düşünülmektedir.  
Sunulan çalışmada gerçekleştirilen 23 transfer 
uygulamasından %62.5 oranında gebelik elde 
edilmiştir. Bu oran daha önce yapılan bazı çalış-
malardaki oranlardan daha düşük (19) veya 
benzer (13) olurken, bazılarındaki oranlardan 
daha yüksek (5,14,17,22,23,26) oldu. Sunulan 
çalışma ile belirtilen çalışmalarda gebelik oran-
larındaki farklılığın nedenlerinin tam olarak orta-
ya konulması mümkün olmamakla birlikte, ge-
belik oranları üzerine donör, embriyo, taşıyıcı ve 
uygulayıcıya bağlı pek çok faktörün etkili olduğu 
açıktır (3). Purcell ve ark. (19) aynı iklim ve ba-
rınma koşulları benzer olan üç ayrı işletmede 
yaptıkları embriyo transferi çalışmasında üç iş-
letmede farklı oranlarda gebelik elde etmişlerdir. 
Üç işletmenin ortalamasının %65 olduğunu ifa-
de eden araştırmacılar; işletmeler arasındaki 
farklılığın beslenmeden kaynaklanmış olabilece-
ğini bildirmişlerdir. Sunulan çalışmada taşıyıcı-
larda elde edilen gebelik oranları işletmelerde 
elde edilen transfer edilebilir embriyo sayısıyla 
ilişkili olmakla birlikte, taşıyıcılarda donörlerle 
birlikte aynı bakım-besleme şartlarına maruz 
kalmışlardır ve gebelik oranlarının da bu para-
lelde oluştuğu görülmektedir. Nitekim çiftlik re-
fah düzeyinin taşıyıcılarda elde edilen gebelik 
oranı üzerine etkili olduğu Bényei ve ark. (3) 
tarafından da ifade edilmiştir. Çalışmada taşıyı-
cılarda elde edilen gebelik oranının kabul edile-
bilir düzeyde olması; transfer öncesinde taşıyı-
cılarda transfer teknisyeni tarafından ayrıntılı 
ovaryum ve uterus kontrollerinin yapılmasının 
sonucu olduğunu desteklemektedir.  
Suni tohumlamada olduğu gibi embriyo transferi 
sonrasında da embriyonik veya fötal ölümlere 
bağlı gebelik kayıpları oluşmaktadır (24,26). 
İneklerde iki östrüs arasındaki süre, embriyonik 
ölümlerin oluştuğu zamanın tespiti açısından 
uygun bir kıstastır. İki östrüs arasındaki süre 24 

günden fazla olduğunda; gebelik kayıplarının ilk 
östrüs sonrası 16. günden sonra oluştuğuna 
işaret etmektedir (21). Bu çalışmada gebelik 
muayenesi öncesinde referans östrüs sonrası 
28 ve 35. günlerde (transfer sonrası 21 ve 28. 
günlerde) iki taşıyıcının östrüste olduğu belirlen-
di. Bu çalışmada taşıyıcılarda gebeliğin 16. gü-
nünden sonra embriyonik ölüme bağlı gebeliğin 
sonlandığına işaret etmektedir.  
Sonuç olarak; Konya ilinde yetiştirici şartlarında 
embriyo transferinin yapılabileceği ancak uygu-
lamanın başarısının,  işletmelerdeki sürü sağlığı 
ve bakım besleme yönetimi ile ilişkili olduğu ka-
nısına varıldı. Bu nedenle in vivo embriyo trans-
feri uygulanacak işletmelerde öncelikle repro-
düktif sürü sağlığı ve besleme yönetimi bileşen-
leri başta olmak üzere sürü sağlığının incelen-
mesi ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi başarı-
yı artıracaktır. 
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