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The Effects of Luprostiol lojections at the Earlyand Late Diestros Stages on 

lojection-Estros Interval and Pregnancy Rates in Heifers and Cows. 

Summary: The e!fects of luprostiol injections at early (5-9 th days of cycle) 

and Iate (10-15 th days of cycle for cows and 10-14 th days for heifers) diestrus on 
injection- estrus mtervals and pregnancy rates obtamed from fixed time weminations 
at 72 and 96 th hours after injections were investigated m thirty-six animals ( 18 cows 
and 18 heifers). 

The mjection-estrus intervals for the early and Iate stages were 49 and 53.75 

hours in heifers (P>0.05) and 48.86 and 7J. 75 hours in cows (P<O.OO1). 

Pregnaney rates in heifers and cows injecıed with luprostiol at the Iate stage of 

diestrus were 75 %. However m heifers and cows following injections with luprostiol 

at early diestrus, pragnancy rates were 30 and 50 %, respectively. 

As a conclusion, mjection- estrus mtervals m animals received luprostiol 
injections at early diestrus " 'ere shoner than those of animals received luprostiol at 
Iate diestrus. 

It has been considered that ftxed time inseminations at the 72 and 96 th hours 

after luprostiol mjections aren 't favourable for the anima/s receiving luprostiol 
at early diestrus and the msemmations should be held earlier than 72 th hours or 

following the estrus deteetion. 
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Özet: Bu çalı§mada 18 adet inek ve 18 adet düve olmak üzere toplam 36 
hayvanda, diöstrüsün erken (siklusun 5-9. günleri) ve geç (siklusun ineklerde 
10-15. düvelerde ise 10-14. günleri) dönemlerinde enjekte edilen luprostiol'ün 
enjeksiyon-östrus aralığı üzerine etkisi ile enjeksiyondan 72 ve 96 saat sonra 
yapılan tohumlamalar sonucu elde edilen gebelik oranları ara§tırılml§tır. 

Erken ve geç dönem enjeksiyon-östrüs aralıkları suasıyla düvelerde 49 ve 
53.75 saat (P>0.05), ineklerde 48.86 ve 71.75 saat (P<O.OOl) olarak bulunmu§tur. 

Diöstrüsün geç döneminde luprostiol enjeksiyonunu takiben yapılan 

tohumlarnalardan düve ve ineklerde %75, buna kar§ılık diöstrüsün erken 
dönemindeki luprosliol enjeksiyonunu takiben yapılan tohumlarnalardan ise 

düvelerde %30 ve ineklerde %50 oranında gebelik elde edil~lir. 

Çalı§ma sonucunda, diöstrüsün erken döneminde luprosliol enjekte edilen 
hayvanlarda enjeksiyon-östrüs aralıgının diöstrüsün geç dönemindeki enjeksiyon
östrüs aralıgından daha kısa oldugu ve bu hayvanlara 72-96. saatlerde yapılan 
ıohumlamaların geç kalması nedeniyle de gebelik oranlarının dü§tügü 
görüldügünden, diöstrüsün erken döneminde prostaglandin enjekte edilen 
hayvanların 72. saatten daha önceki bir zamanda ya da östrüsler gözlendikten 
sonra tohumlanmasının uygun olacağı kanısına varıldı. 

Giri§ 

Sı gır larda ovaryumlardan biri üzerinde aktif bir korpus luteumun 
bulundugu östrus siklusunun 5-18. günlerinde, PGF:;>" veya sentetik analoglarının 
enjeksiyonu, luteal dokunun regresyonuna ve dolayısıyla enjeksiyonu izleyen 2-7 
gün içersinde yeni bir östrüsün olu§masına neden olmaktadu (2,5,12,22). Ancak 
enjeksiyonu izleyen 1. gün sonunda da östruslerin görülebilecegi bildirilmektedir 
(2). Prostaglandinler bu özelliklerinden dolayı östrüs senkronizasyonu ve 
suböstrüs sagıtımında sık olarak kullanılmaktadır (3 ,6,19,29,31). 
Senkronizasyon amacıyla sıgırlarda prostaglandinlerin kullanımıyla östrus takibi 
için gerekli i§ gücü azaltılmakta, tohumlama ve dogumların da belirli günlerde 
yogunla§tırılmasıyla ekonomik yönden büyük kazançlar saglanabilmektedir 
(7,8,9,25,31 ). 

Prostaglandin kontrollü to humlama programlarınd a genellikle 
ovaryumlarında aktif bir korpus luteum belirlenen hayvanlara tek doz ya da 
muayene yapllmakslZlnll gün arayla çift doz prostaglandin uygulamasını izleyen 
80. saatte bir veya 72-96. saatlerde iki kez tohumlama yapılması önerilmektedir 
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(3, 7, 8,l1,13,15,26,30).Pubertasa ul~mı§ ve siklik aktivite gösteren düvelerde 

tohumlama zamanları iyi ayarlanabildiği taktirde prostaglandin kontrollü tohum

larnalardan yüksek gebelik oranlarının elde edilebileceği bildirilmektedir (9). 

Ancak, enjeksiyon-östrüs aralığı enjeksiyonun uygulandığı diöstrüs dönemine 

bağlı olarak deği§ebildiğinden ve düve ve inekler arasında da farklılık göstermesi 

nedeniyle enjeksiyondan sonra planlanan belirli bir zamanda yapılan 

tohumlarnaların tüm hayvanlar için gebe kalma açısından uygun olmadığı bildiril

mektedir (14,28,30). 

Henüz siklik aktivite götermeyen düvelerin senkronizasyon proğramlarına 

alınması ve çift enjeksiyon uygulamalarında ikinci enjeksiyon günü korpus 

luteumun henüz §ekillenmemi§ olması gibi çe§itli faktörler senkronizasyon 

oranını dü§ürürken, ineklerin planlanan tohumlama zamanından önce ya da 

sonra östrüs göstermesi de gebelik oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir 

(9,24,27,31). 

Sunulan çalı§mada ise, düve ve ineklerde diöstrüsün erken ve geç 

dönemlerinde prostaglandin uygulamasının enjeksiyon -östrüs aralığı üzerine 

etkisi ile enjeksiyon sonrasında 72 ve 96. saatlerdeyapılan tohumlarnaların gebelik 

oranları üzerine etkisinin ara§tırılması amaçlanmı§tır. 

Materyal ve Metot 

Bu çalı§ma, Konya Hayvancılık Merkez Ar~tırma Enstitüsüne ait 21-24 

aylık 18 adet düve ve 3-5 ya§larında 18 adet inek olmak üzere toplam 36 hayvan 

üzerinde gerçeklC§tirildi. Yeti§tirme kayıtları ve rektal muayene bulguları göz 

önüne alınarak düzenli olarak östrüs gösteren düveler ve üreme sorunu bulun

mayan inekler çalı§maya alındı. Çalı§maya alınan hayvanlar 5 gün boyunca 

gözlenerek doğal östrüs gösterenlerin östrüs tarihleri tespit edildi. Östrüs 

göstermeyen hayvanlara 6. günde 15 mg.luprostiol* IM enjekte edilerek 5 gün 

süreyle östrüsler gözlendi ve östrüs gösterenler kaydedildi. İlk enjeksiyondan 

sonra östrüs göstermeyen hayvanlara ise lL. günde ikinci kez luprostiol enjek

siyonu yapılarak bu hayvanlar da 5 gün süre ile takip edildi ve östrüs gösterenler 

kaydedildi. Her hayvanın östrüs ba§langıç günü sıfır kabul edilerek bir gruba (ıo 

düve, ıo inek) diöstrüsün erken döneminde (siklusun 5-9. günleri), diğer gruba 

(8 düve, 8 inek) da diöstrüsün geç döneminde (düvelerde siklusun 10-14. ve 

ineklerde ıo-15.günleri) 15 mg. luprostiol IM enjekte edilerek bir hafta süreyle 

takip edildiler. Östrüsün belirlenmesi amacıyla; kondiktivimetre* ile günlük 

*: Reprodin,Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti., İstanbul 
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vaginal dirençölçümlerinin yapılmasının yanısıra ba§ka hayvanlar üzerine atlama, 

a§ıma izin verme, vulvada ödem, hiperemi ve servikal mukus akıntısı gibi diğer 

östrüs belirtileri de gözlendi. 

Tüm hayvanlar östrüs tarihleri dikkate alınmaksızın luprostiol enjek

siyonundan sonraki 72 ve % . saatlerde donmu§ sperma ile ve aynı veteriner hekim 

tarafından iki kez tohumlandI. Tohumlarnaları izleyen 55. günde yapılan rektal 

muayenelerle gebe ve gebe olmayan hayvanlar belirlendi. 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde aritmetik ortalama, standart 

hata ve ortalamalar arası farkların belirlenmesinde de t testleri uygulandı (16). 

Bulgular 

Östrüs senkronizasyonunda diöstrüsün erken döneminde yapılan lupros

tiol uygulamaları sonunda düvelerde % 100, inelilerde % 80 ve diöstrüsün geç 

dönemindeki uygulamalarda ise düve ve inek gruplarının her ikisinde de % 100 

oranında ba§arı sağlanmı§tır. 

Diöstrüsün erken ve geç dön<:mlerinde uygulanan luprostiol 
enjeksiyonlarından sonra östrüslerin görülmesine kadar geçen sürelerTablo l' de 

sunulmu§tur. 

Tablo 1: Diöstürüsün erken ve geç dönemlerinde luprostiol 

enjeksiyonlarından sonraki enjeksiyon-östrüs aralıkları. 

Diöstrüsün erken dönemi Diöstrüsün geç dönemi 

Düvesayısı Enj-östrüs Düve sayısı Enj-östrüs 
(n) aralığı(saat) (n) aralığı(saat) 

3 44 1 48 
3 47 i 49 
1 51 3 51 
1 68 2 52 
2- 116 1 76 

İnek sayısı (n) İnek sayısı(n) 

2 44 5 71 
4 47 3 73 
1 66 
3 östrüs 

i görülmedi 
i 

c! E_ujc;-a;iyoll -östrii s aralığı ilc ilgili istatistiki dc~erıendirmeye alınmamt§tır. 

~- ": Estmiı, Anirnaltek Ine.,USA 



Düve ve ineklerde diösırüsün erken ve geç dönemlerinde luprosıiol 

enjeksiyonlarından sonraki; ortalama enjeksiyon -östrüs aralıkları tablo 2'de, 

72-%'ınct saatlerde yapılan tohumlarnalardan elde edilen gebelik oranları ise 

tablo 3'te sunulmu§tur. 

Tablo 2. Düve ve ineklerde diöstrüsün erken ve geç dönemlerinde lupros

tiol enjeksiyonlarından sonraki ortalama enjeksiyon -östrüs aralıkları. 

Diöstrüsün erken dönemi Diösırüsün geç dönemi 

x x 
n (saat) ± Sx n (saat) 

Düve 8 49.00 2.84a 8 53.75 
İnek 7 48.86 2.91e 8 71.75 

a, b: iki ortalama arasındaki fark önemsiz (P>0.05). 

c, d: iki ortalama arasındaki fark önemli (P< 0.(01). 

± Sx 

3.22" 
0.37d 

Tablo 3: Diöstrüsün erken ve geç döneminde ıuprostiol enjeksiyonundan 

sonraki 72 ve 96. saatlerde yapılan tohumlarnalardan elde edilen gebelik oranları. 

Diöstrüsün erken dönemi Diöstrüsün geç dönemi 

Hayvan Sayısı Gebe hayvan Gebelik Hayvan Sayısı Gebe hayvan Gebelik 

(n) Sayısı(n) (n) Sayısı(n) Oranı(%) 

Düve 10 3 30 8 6 75 
lnek 8 4 50 8 6 75 

Tartı§ma ve Sonuç 

Ovaryumlarında aktif bir korpus luteum bulunan düve ve ineklere PGF2a 

veya sentetik analoglarının enjeksiyonu ile % lOO'e varan oranlarda ösırüs 

senkronizasyonu sağlandığı bildirilmektedir (1,2,4). Senkronizasyon oranlarının 
diöstrüs dönemine bağlı olduğu ve diös!rüsün dönemi ilerledikçe bu oranın arttığı 

belirtilmektedir (14,28,30,31). Gordon (9),laktasyondaki bazı ineklerde siklusun 
5.,6. hatta 7.gününe kadar korpus luteumun tam olarak §ekillenmediğini, 
dolayısıyla bu dönemde uygulanan prostaglandin enjeksiyonlarına cevap 
alınamadığını bildirmektedir. Bu çalı§madaki düve ve ineklerde diösırüsün geç 

döneminde uygulanan luprostiol enjeksiyonları ile %100,diöstrüsün erken 
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döneminde ise düvelerde% 100, ineklerde % 80 oranında senkronizasyon 
sağlanmı§ olup, bu bulgular yukarıdaki literatür verileri ile paralellik arzetmek

tedir. Diösırüsün erken döneminde luprosliol uygulanan 3 inekte ösırüsün 

görülmediği gözlenmi§, bunun nedeninin de enjeksiyon sırasında bu hayvanlarda 

luprosliol'e duyarlı bir korpus luteumun henüz §ekillenmemi§ olmasına bağlı 

olabileceği kanısına varılmı§tır. 

Düvelerin d iöstrüsün erken dönemindeki prostaglandin 
enjeksiyonlarından 48 saat, geç dönemindeki enjeksiyonlardan ise 72-74 saat 

sonra ösırüs gösterdikleri bildirilmektedir (17,26,28). Sunulan çalı§mada ise 
düvelerde diöstrüsün erken döneminde luprostiol uygulaması sonrası elde edilen 

49 saatlik enjeksiyon -östrüs aralığı süresi yukarıdaki literatür verilerine benzerlik 
göstermekte olup, 53.75 saatlik geç dönem enjeksiyon-{jstrüs aralığı süresi ise 

literatürlerde bildirilen 72-74 saatlik sürelerden daha kısa bulunmu§tur. 
Diöstrüsün geç dönemindeki enjeksiyon-östrüs aralığı diöstrüsün erken 

dönemindeki enjeksiyon -östrus aralığından biraz uzun bulunmu§sa da bu fark 

istatistiki yönden önem arzetmemektedir (P>0.05). 
King ve ark. (14), İneklerde enjeksiyon-ösırüs aralığının diöstrüsün erken 

döneminde 57.1,geç döneminde ise 66.7 saat olduğunu bildirmektedir
ler.lneklerde çift prostaglandin enjeksiyonları ile yapılan östrüs 
senkronizasyonunda, ikinci enjeksiyon-östrüs aralığının birinciye göre daha kısa 

olduğu, bunun da ikinci enjeksiyon sırasında ineklerin siklusun 8. gününde, yani 
ovaryum üzerinde büyük bir follikülün bulunduğu dönemde olınasından ileri 
. geldiği bildirilmektedir (9,10,23,29). Çallljmada ineklerde diöstrüsün erken ve geç 

dönemlerinde luprostiol uygulamaları sonucu enjeksiyon -{jstrüs aralıkları, erken 

dönemde ortalama 48.86, geç dönemde ise 71.75 saat olarak elde edilmi§tir 
(P<O.OOl ). Enjeksiyonun diöstrüsün erken döneminde yapıldığı grupta enjek

siyon - östrüs aralığının geç dönemdeki gruba göre daha kısa olınası yukarıda 

belirtilen literatür verilerine benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte 

diöstrüsün erken dönemindeki enjeksiyon - östrüs aralığı literatürde (14) bil
dirilen 57.1 saatlik süreden daha kısa, geç dönem enjeksiyon-östrüs aralığı ise 
literatürde (14) bildirilen 66.7 saatlik süreden daha uzun bulunmu§tur. 

King ve ark. (14), düvelerde geç diösırüs ve ineklerde erken diöstrüs 
dönemlerinde uygulanan prostaglandin enjeksiyonlarından sonra belirlenen en
jeksiyon -östrüs aralıklarının farklı olmadığını bildirmektedirler. Sunulan 

çaIı§mada ise düvelerde diösırüsün erken ve geç dönemindeki ortalama enjek-
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siyon-östrüs aralıkları ve ineklerdeki erken dönem enjeksiyon-östrüs aralıklarının 

farklı olmadığı belirlenmiştir (P>0.05). 

Prostaglandin kontrollü tohumlamaların önemli bir dezavantajı, hayvan

larda östrüs görülme zamanlarının farklı olması nedeniyle, enjeksiyondan sonraki 

dönemde ösırüsü belirlemeksizin sabit zamanda yapılan tohumlamalardan düşük 

oranda gebelik elde edilebilmesidir (14,15,31). Buna karşılık enjeksiyonu takiben 

östrüs gözlenerek yapılan tohumlarnalardan elde edilen gebelik oranları ile doğal 

östrüsleri izlenerek tohurr lanan hayvanlardan elde edilen gebelik oranlarının 

birbirine paralellik arzettiği bildirilmektedir(13,14,20,28). King ve ark. (14) ve 

Young (30) prostaglandin uygulamasının diöstrüsün erken dönemine rastlaması 

halindeenjeksiyon -östrüs aralığının kısa olmasından dolayı 72. saat ve sonrasında 

yapılan tohumlarnaların geç kalacağını belirtmişlerdir. A1açam ve ark. (2), 

düvelerin ikinci enjeksiyon sonrası 48 ve 72 . saatlerde, Seguin ve ark. (26) da 

diöstrüsün erken döneminde enjeksiyon uygulanan düvelerin enjeksiyon sonrası 

60. saatle tohumlanmasıyla yüksek oranda gebelik elde edilebileceğini bildirmek

tedirier. Çoyan ve ark. (4), düvelerde prostaglandin enjeksiyonları ilc %l00'lük 

senkronizasyon oranı sağladıklarını ancak enjeksiyandan 72 ve 96 saat sonra 

yapılan tohumlarnaların geç kalması nedeniyle, düşük oranda (%29.41) gebelik 

elde ettiklerini bildirmişlerdir. Sunulan bu çalışmada diöstrüsün geç döneminde 

luprostiol uygulanan düve ve ineklerden yüksek oranda (%75) gebelik elde 

edildiği halde, erken dönemdeki uygulamalardan düşük oranda (düvelerde %30, 

ineklerde % 50 ) gebelik elde edilmesinin, erken dönemde luprostiol uygulanan 

hayvanlarda, enjeksiyon östrüs aralığının daha kısa olması nedeniyle 72 ve 96. 

saatlerde yapılan tohumlamaların geç kalmasından kaynaklandığı kanısına 

varılmıştır. 

Bazı araştırıcılar (18,21,24) düvelerde ösırüsün ineklerdekine göre daha 

kısa sürdüğünü bildirmektedirler.Bu çalışmada, erken diöstrüste luprostiol 

uygulanan ineklerden elde edilen gebelik oranı (% 50), aynı dönemdeki 

düvelerden elde edilen gebelik oranından (%30) daha yüksek bulunmuştur. Bu 

farklılığın, ineklerde östrüs süresinin düvelere göre daha uzun olması nedeniyle, 

72. saatte yapılan ilk tohumlamaların ineklerde östrüsün bitimine daha yakın bir 

zamana rastlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, diöstrüsün erken döneminde luprostiol uygulanan düve ve 

ineklerde enjeksiyon-östrüs aralığının, diöstrüsün geç döneminde enjeksiyon 

uygulananlara göre daha kısa olduğu, sığırlarda prostaglandin kullanılarak yapılan 

senkronizasyon proğramlarında 72 ve daha sonraki saatlerde yapı lan 
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tohumlamalann diöstrüsün erken döneminde enjeksiyon uygulanan hayvanlar 

için uygun olmadıgı ve yüksek bir gebelik oranının elde edilebilmesi için, 

tohumlamaların daha erken saatlerde ya da östrüs belirlendikten sonra 

yapılmasının gerekli oldugu kanısına varılmı§tır. 
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