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S)'Iıc/ı rOlıil,ation

of Eastrus Iİİ Slıeep aııd ı/ıe Efft!cı og PMSG Dost! 0 11

Lanıbs

Number

Sıl/lııııılf)' : Iıı this study 75 Akkaraman e\\"es and 7 Akkara mmı ranıs were used. Estnıs S)1IChni:aıtiolı mte of tlıe shccp and the
effcct of PMSO dost: on the lambs nuınber were cxmnincd . Ewes were npplied 40 ıng progesıerone COtıtaining vaginal sponges
(I'GA) for 14 day! .Eaeh ewc was injectoo 500 10 PMSG on the wiıhdrawat day exccpt lO cwes .Thesc ewes werc injcctcd 750 IU
PMSG. 11lc raıe of oestrus and cOllceptioll wcre 100 % Dnd 96 % respccth·ely. Applied 750 Lu PMSG e wes wlls bonı tripleı and
onc ofthem \\"lIS dicd

O:et: Du çalışmada, OStnlS sinkroniz.asyollWlun hal ka indirilmesi \'e PMSG ile yavru snysısmuı artırıl ması amaç lanmıştır. Bu
nedenle hall:. clintle bul ıuıduruhın 7S Akkaraman koyunu ile 7 Akkaraman koçu kull anı ldı . Hayvanlar iki gnıba aynıdıktan sonra
sinkroııiz:ısyoııua başltındı \·c 40 mg progesteron (FGA) Ilun st\nger tarzında 14 gOn uygulaıunasının yaııısı ra song!lıı her gruplıln
S'er koyuna 750
PMSG olmak Qzcre Mtlliı koyuıdam 500
PMSG uygu land ı . KıZgınlık te;,ııit inoo koyunları n Ostnıs
sergileme oranı 'YOLOO olurken bu koyıınlnr elde sıfat yöntenıiyl c d~i aşım yaptınbırak toh ıuıı landı. Elık edilen gebelik oranı %
96 olurken 750 ıO PMSG uygulmıan koyıııı!ardan flçtlZ dagıırnnlardan birer yavrunun öldn~n dı:: belirlendi.

ro

ro

Giriş

Ülkemizde bi limsel alanda ~'apılan \'c başar ı s ı
olan östrus sinkronizas)'onu ne ya7.ı k ki
yetiştirid
bamı da
gerekli
uygulama
şans ı nı
bula ma mışt ı r.Oys.ı si nkro ni zasyonunu uygula nması nd.ıki
en önemli amaçlarda n birisi iş güeO d üşürü liirke n paza r
ş.ı nl arı nı n en uygun olduğu döne mde ürün elde etmektir.
Olaya özellikle koyunculuk aç ı s ında n b.ı kll dlAınd a
yetişti ri ci l e rin beni mscmcmesi .için hiç bir neden yokt ur.
Bu ç.l lı şlUlmın önemi Va n yö resi nin ekonomik ve
klimatik
özellik leri
d Uşünüldii ğünde
"'ı lıu
da
belirginl cşmek tedir. Koyu nlarda östrusun si nk roni7..e
edilmesinde deği ş ik aja nıMdan yararlanılma k t adı r. Bu
amaçlu daha yayg ın bir şeki l de Progestage nler
kullanı l ma kta ve s inkro ni7..ısyonıı n son güıüın de yap ılan
400-600 TÜ PMSG'nin ovı.ılasyon şa nsını , 500-750 LU
PMSG eııjeks iyonu nu ıı ise iki7lik omııım %30 ·%70
art ı rdığı kaydedilmektedir (2,4).
Alaçam ve ark.(I ), tara fında n koyunlarda MAP \'e
PMSG kull anılarak yaıı ı lan a raştırmada koyunla nn
östrus sergileme o ran ın ın %80 gebeligin ise %70 old uğu
sapta nı rke li , MAP ilc PMSG' nin ortak uygulandığı
gnıplarda öst nısla rın da ha erken meydann geldiğ i ve
çoğul yavru ya pına oranının da a rtıı ğı d:ı gözle nmi şt ir.
Benzer şek i lde a m ştı rma lnr )'apan Ha kett ve ark.( LO) ilc
Langford ve ark. (II ), östrus lann sinkroniz.1syonunu
takiben PMSG verilen koyunlarda gebelik o ra n la rını
0/057 ile %87, PMSG (600IU) uygulad ıkları koyunlarda
kızgınlık saptanı:ı ora nı nı %100, gebelik ora nı nı %76,
Cronolene ile PMSG (500 IU)'}'i birlikte uygul adık ları
koyunlarda kı zgın lık oranını %92, gebelik ora nını da
%84 .6 şeklinde bcl ir le mi şlerd i r. FGA ile PMSG' ni n
birlikte kullnıldı ğı (30-40 nıg FGA, 300-800 LU PMSG)
tanış ı lmaz

bi r başka :ıra ştırnıada da koyunlmın 3 gün içerisinde
% i(}() östnıs sergiledikleri bildirilmiştir ( 12). T üme n ve
ark. (16, 17), tarafından yapı l an a mşt ırmnl a rdn ise
Cronolene uygula nan koyunla ra 700 LU PMSG
ve ril mesi ni takiben Ost nıs ora nı 0/084.3 gebel ik ora nı n da
%8 1.4 olurken FGA ile sinkroni ze edilen ve 600 LU
PMSG uyguın na n koyunlarda östrus göste rnıe ora nı
% 100 gebelik oraııı e mzi ren ko)'unla rd.ı %92.8 k u nı
döne mdeki koyunla rda ise %86.6 olarak saptanmıştı r.
Ben7.er şeki lde
Gökçen ve :ırk . ( 17), t a ra fından
Cronolene uygu lanarak si nkronize edilen koyunla rda
östrus ora nı % 100 olurke n
bunlardan 100 mg
Gonadorelin ilc 500 LU PMSO enjekte edile rek
ovulasyonları kontrol a ltına a lınan her iki g nıpta d;ı
gebelik o ranı 0/066.6 o la rıık be lirlenmişti r. Domingues vc
ark. (3) FGA uygulad ık l arı koyu nla ra 400-500 [U PMSG
ve rm i ş le r ve %97 ôstnıs . %73 de elde ederlc rden aynı
sekilde Taljaa rd ve ark. (1 4) FOA uyguladık l arı
koyunlara 300 LU PMSG ve rmi şl e r H: %100 Ostnıs
sa plamışlardır.
Benzer şekilde ara şt ırmn lar yapo111
Hackett ve a rk. (9), FGA ilc ya ptı kları östrus
s inkron izas)'o ıı u nunda k ı zgın l ık ora nını %89. gebelik
o ranını %78. G re~' ıin g (8) ise MAP ile ~'aptı ğı
sinkroniz.1syonda
kı zgınlık
omnıııı
%98 ola rak
bildi rm i şlerd i r.
Kimi araştı rı c ı l a r ta ra fında n yap ılan ara ştı rma larda
da östrus si nkro ıı iı..ı syonunu takibe n 750- 1000 ru PMSG
uygulanan koyunla rı n kesimlerindc. 750 LU PMSG
uygulana n koyu nla rı n genital orga nla rı nda büyüme ve
ovaf)'um ların vcrdcgi cevabın da ha bel irgin olduğu
bildirilirken, 1000 LU PMSG enjekte edilcn bi r g nıp
koyunun
laparatoıtli le r indc
ise
ortala ma
6.5
corpusIUleum, 2 .47 de falikOl sa pta nmıştır (13.15).
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Özellikle
ülkemiz
şartları
göı;
önünde
bulunduroldugunda koyuncu lutumuz ve bundan elde
edilen hayvansal ürünler ile rant göz ardı edilemez. Dogu
Anadolu bölgemizde bu duru m daha bir önem
taş ımaktadır ve bu çerçevede yOre yetişti ricilerinden
Fakültenıize nıe lezleme ve fazla sayıda yavru elde etme
isteklerini belirten başvu rular zaman 7.aman olmaktadır.
Bizde mevcut şartlan göz önünde bulu ndurarak bOyle bir
a raştıonayı plan lad ık.
Muteı)'ul

ve Me/ot

Araştımııı nıatel)·ali Van ili Antoprak kOyünden
örnek bi r yetişt i rici n i n sürüsiinden oluşturu ldu . Bu
amaç la 75 Akkaraman koyunu '''c 7 Akka raman koÇU
olmak üzere toplam 82 h.ıyvan ku llanıldı. Elde bulunan
imkanlar (ulaşım, teknik dona nı m, koç sayısı v.b.) göz
önünde bulundurularak koyunlar LS ,·e 40'hk iki gruba
ayrı ldık ı an son ra bunlara Lo gün l ıık ara ilc 40 mg
progestero n (Fluorogestone aeetıııe)- emdin i miş vaginal
süngerler uygu landı . Uygulama ııııı son giinünde her
grupta n 5'er baş ko)'u na 750 diger koyun lara da 500 LU
PMSG enjekte edildi. Bütün koyu nların kızgınlık
tespitleri arama koçla rıyla yapıldı k tan sonra elde sıfaı
yöntemiyle doğal aşı ml a toh uınlaııd ı lar ve dölverimleri
de yavru veri mlerine göre değerlendi rildi.

'7'087 , Gökçen ve :ırk.(6)"nın %84.6 ile Tümen \'e ark
(17),lıın
%92 lik deg:erlerinden yüksek olarak
şekillenmiştir.
Bu lgularımız ile li teratür verileri arasında meydana
gelen ki mi fark lılıklar kuJJamlan ınetod ve tek nikleri n
de~işik olmasından ileri gelmiş olabilccegi gibi hayvan
ırkı ve sayısından da kaynaklanmış olabilir.
olarak,
yetiştirici
bazında
östrus
Sonuç
sink ronizasyonunun başarılı bir şekilde ku ııa nı l abil i rli gi
ortaya konmuş ve özellikle d..'Iha önce dOğu rmannş
koyunlara 500 LU PMSG ye rine 750 LU PMSG
uygula nması
iki7Jik açısı ndan
başa rıyla
ortaya
kon muştur. Diger taraftan 750 LU PMSG uygulamasının
daha önee anne ol m uş ko}ıınla rda üçOz dOğuma neden
ol m"sı ve özellikle bu yavruların bakım ve beslemesinden
meydana gelen zorluk açı sından olaya bakıldı~ı zaman
PMSG dozunun daha düşük tutulması ge rek t i~i
görülmekledir. YClıştirici açısımL," uygun şeki lde
seçilm i ş PMSG doruııun ku ll anılabi lirli~i bu anışı", ,,,,
iLC ortaya konm uş ve öııerilmek tedi r .
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Bulgulur ve

Turlf~·mu

Araşunı.ı materyali ni oluşturan 75 koyuıııın hepsi
östrus si nkron izasyonum1..ın sonraüçüncü günde kızgın
olarak belirlendi ,·e tohumlamalan yapıldı, kl7.glnhk
oranı da%IOO olarak s" ptandı . SUrilnUn içinden rasgele
seçıiği m iz ve 750 LU PMSG uygul anan koyunlardan
hepsinde ikizlik şekillen i rken daha önceki dönemlerde
anne ohllU$ 3 ko}ıında üÇÜz do:umın. 500 LU PMSG
uygulana n koyıınlan n ise sadece 2'sinde ikiz/ik
belirlendi . Koyunları n 3'Onden kuzu alınaııı:ızken
gebelik ol"llm %96 olarak ortaya kond u (Tablo -1). ÜçOz
doğan bu kuzu lardan birer I.ınesi bakım yetersi7Jiı1inden
dolayı öldü.
Yapl ıgıııı ı z araştı rmada %100 olarak belirlenen
koyunların östrus gösı erl11e ora nı AI"ç,,1Il "C ark. ( I )' nın
0/080, Tümen \'e ark. (16)' 1lI 11 0/084.3, Domi ngııcs ve ark.
(3)'nın %97 ilc H aekeıt ve ark. (9)'lıın 0/089 olan
değerlerinden değişen ora nlarda yüksek olurken Gökçen
,·e ark. (5), Tümen ve ark. (16, 17) ile Taljard ve ark.
(14)' mn
%100
olan
değerleriyle
uygunluk
scrgilemiş l erdir.

PMSG dozunun yavru s.ıylsılI3 etkisi açısından elde
edilen bulgular kimi araştırıcı lann (2,4) vcrilerine
uygunluk gösterirken, Gökçen ,'C ark. (6,7)'nm 500 Lu
PMSG uygu ladı k ları ko)ıınl.ırda n elde ellikleri dölverimi
bu l guları nıızın
aksine 600 TU PMSG uygulanan
koyunlardmı dalıa yük:;ck olmuştur.
Araştırmadan elde eti&inıiz ye %96 olan dölverimi,
Alaçam ve ark. (l)'m n %70, L.ı ngford ve ark. ( ıı )'nın
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