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The Effecı of Sody Teinpenııure in Deıermin Al ion or Oeslrus in Cows 

Summaı)' : In Ihis study, difterent roçe (sil1ll'ııtn l-hoştapl) and age ( t .5-7) cows were ııseu. Dody and vagiıml tenıparalıırc of 
thcse cows were nıeasııred and ovaries findings of COI\"S \\"t:TC e~:ıııııned per tL,:--. Iloıh bad) und vagina] ıcınpamıııre ,," • ."Te iııcrc.1~ 

ın restms 

Öıet: Bu nraştınl\3& yaşInn 1.5·7 ıırasındP, de~iş;k ırl.:lurtbıı 5 inci.: kullanıldı . !ııeklcriıı rdbl ,·c vagilUl! ısılan dll7.eıl]i 
şekildc olçnldü ve her ik i 1511l111 diL kışgııılık döneminde )1tkSı:ldi~i belirlendi. 

Giri ş Materyal ' ·c ~ Ictot 

Kızgınl ık döncmi nde hap·anın mclabol i z.ınasında 

meydana gelen de~işjklik lerc bağlı olarak '·UCııt ısıııda 

bir artma meydana gelmesi beklenebili r. Bu "Iandil 
araşt ı rmalar yap.1n (I:ıpper ve ark. ( I ) ile Moshore , ·c 
ark . (6). I"aginal ısln l l1 o,·ulasyoııd ıtn ıı - ı ı saa t ö nce 
0.3_1 . IO

( artll~ll\I . çoy:ın ve :ırk . (ı)"da kızgı n lık 

döncminde rekı:ıl ISiii lLL 0.5 oC ~iikseldiııin i 

kaydelnıişlerdir. Junge (.i ) ise vcriler ar:ıs ı ııd<ı bulUr bi r 
ili şkinin bc l i r l e ııemedi~in i be l irtmişIir. 

Benzer affişlırın.11:ırın süne de yapılabilectğini , ·c ısı 

:ırt ı şının 0.2 - 0 ..:1 oC olduııunu bildiren ar:ıştırıcı l a rda 

bulunmak tad ı r (3 ,5,7). 
Bu ç.1hşm:ıd:ı vilaı t ısı sın ı n :ırtınasın:ı d:ıyanı l ;ır:ık 

ÖSlnls döneminde özeıı ikl e g i ıl i k ızgı n lık göste reıı 

ineklerde krzgııı lık l rı rın tespili do l:ı.ıısı ilc 
tahıımlamalann ııygıın 7..amand:ı ~·:ıpılabi l nıcsi 

ara ştırılnıak ıad ı r. 

Ar:ışl ırın:ı JIl.1tcry"li. ~':ışları 1.5 -7 arasında deııi şcn. 

Simeııtal ilc HOŞIfI\"ll ırkı ; i nekıcn Oluşı lını ldu 

Olabildi~inee şartların eşi t lenmes i için ineklerde 
kontrolsüz çin doz PGf::a enjeksi~·onu yapılarak OSt rus l :ı r 

sinkron ize edildi Bu iııelder gö7.Jcncn ilk 
kı zgı nlıklarında tohuınl:ııımak5lzın . 14. günden itib:ı ren 
hergün .ı~' nı 7 .... manda rekwl. ,·:ıgiım l ı sılan ölçülerek 
rcklıı l ımıaycneye ı:ıbi t ut uldu l:ı r . 

Ilııl ı,:ular ' ·e Tıu11 şma 

DiOStrtls dönemi nde olmaları sag l an;ııı ineklerin 1:1 . 
gündcn itib,1ren Tekı:ıl ve \'aginal ısı loır, ile ov:ıryum 

bu l gula rı ınbl o i de veri l mişti r. 

Tablo - lınek lerde ov:ıryuın bulgııl :ı rı ile 'iitııı ı ·e , ·agin;11 ı sı soııuç ları . 
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ilgili tablodan da i7jcncbilccegi gibi yapılan 
degerlendirmelerin sonucunda ineklerin kızgınlık 

günlerine rasgelen bir iSi yükselmcsi söz konusudur. 
Rekta! ve vagiııa! ısılar arasınıi1 belirgin bir f.1rk 
gölii lmemeklc beraber. cn yüksek rektal ve vagimıl ısıya 
LS yaş lı bir düvede rnslaııı rken, son PGf:!<1 
enjeksiyonundan sonra ilk kızgııı lı kta bu r ine ay ıı ı 

hayvanıi1 göı1enmiştir. Beklenen kızgınlıklardan en 
geçşeki1leneni ise 7 yaşlı inckte mcyd.1na gel miştir. 

Araştırmanııı sonunda bu inekler tohumlanamk 
gebclikleridc 5.1gl;ınmıştı r. 

Yapılan arnştırmanın sonunda elde edilen "eriler, 
Clapper ve ark. (i) ile Moslıere ve ark. (6)'mn 
bulgularına benzerlik gösterirken, çoyan vc ark. (2)'nll1 
verilerine de büyük oranda uygunluk sergilemekıe vc 
özelliklc ovaryumda graff folikOlUne dogru şekil lenen 

değişi kli~c p.ıralel olarak vueul ısısında da bir an ı ş söz 
konusu ol nı.1ktad ı r. Jungc (-')'nin bulgularıyla göze 
çarpan uyuşmaZıık ise araştırııı.1 matcf)'ali hayvanların 
farklı olnı.ısından yada ÇC\'rc faktörlerinden 
kaynaklıınmı ş olabilir. 

Yapılan araştırmanın sonunda gerck \,ııcu\ ı sısında 

gerekse vagi nal ıs ıda meydana gelen yaklaşık O.5°C' lık 

anışın östrus döneminde nı etabol izmııd.ı meydana gelen 
aktiviteden k.1ynaklandığl ve kızgınlı~ııı sapımımasıııd.1 
sadece bu iSi anışia rı nın kriter alınnı.1sllıın uygun 
ohm.dı~ı düşüncesiyle birlikte, özell ikle sağır kızgınlık 

gösteren \'e herhagi bir sağlık problemi olmayan kiıııi 

ineklerde kızgınlığın belirlenmesinde "ucuı ı sısı 

ölçümlerinin pratik bir yönıem olabileceği diişiincesi ni de 
taşımakta~'I I1l . 
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