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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 Akkarammı 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 ewes wlls bonı tripleı and 
onc ofthem \\"lIS dicd 

O:et: Du çalışmada, OStnlS sinkroniz.asyollWlun halka 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 ro PMSG olmak Qzcre Mtlliı koyuıdam 500 ro PMSG uyguland 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. 

Giriş 

Ülkemizde bi limsel a landa ~'apılan \'c başar ı s ı 
tanış ı lmaz olan östrus sinkronizas)'onu ne ya7.ık ki 
yetiştirid bamıda gerekli uygulama şans ı nı 

bulamamışt ı r.Oys.ı si nkronizasyonunu uygulanması nd.ıki 

en önemli amaçlardan birisi iş güeO düşürüliirken pazar 
ş.ı nl arı nın en uygun olduğu dönemde ürün elde etmektir. 
Olaya özellikle koyunculuk aç ı sından b.ı klldlAında 

yetişti ri ci l e rin beni mscmcmesi .için hiç bir neden yoktur. 
Bu ç.l lı şlUlmın önemi Van yöresi nin ekonomik ve 
klimatik özellik leri dUşünüldiiğünde "'ı lıu da 
belirginlcşmek tedir. Koyunlarda östrusun si nkroni7..e 
edilmesinde deği şik ajanıMdan yararlanılmak t adı r. Bu 
amaçlu daha yaygın bir şeki lde Progestagenler 
kullanı l makta ve s inkroni7 .. ısyonıın son güıüınde yapılan 

400-600 TÜ PMSG'nin ovı.ılasyon şansını , 500-750 LU 
PMSG eııjeks iyonunu ıı ise iki7lik omııım %30 ·%70 
art ı rdığı kaydedilmektedir (2,4). 

Alaçam ve ark.(I ), tarafından koyunlarda MAP \'e 
PMSG kullanılarak yaıı ı lan araştırmada koyunlann 
östrus sergileme oranının %80 gebeligin ise %70 olduğu 
saptanırke li , MAP ilc PMSG' nin ortak uygulandığı 

gnıplarda östnısla rın daha erken meydann geldiğ i ve 
çoğul yavru yapına oranının da artıı ğı d:ı gözlenmi şt ir. 

Benzer şek i lde am ştı rmalnr )'apan Hakett ve ark.( LO) ilc 
Langford ve ark. (II ), östruslann sinkroniz.1syonunu 
takiben PMSG verilen koyunlarda gebelik o ranla rını 

0/057 ile %87, PMSG (600IU) uyguladıkları koyunlarda 
kızgınlık saptanı:ı oranını %100, gebelik oranını %76, 
Cronolene ile PMSG (500 IU)'}' i birlikte uyguladıkları 

koyunlarda kızgınlık oranını %92, gebelik oranını da 
%84 .6 şeklinde bcl ir lemişlerd i r. FGA ile PMSG'nin 
birlikte kullnıldığı (30-40 nıg FGA, 300-800 LU PMSG) 

bi r başka :ıra ştırnıada da koyunlmın 3 gün içerisinde 
% i(}() östnıs sergiledikleri bildirilmiştir ( 12). Tümen ve 
ark. (16, 17), tarafından yapı lan amştırmnla rdn ise 
Cronolene uygulanan koyunlara 700 LU PMSG 
verilmesini takiben Ostnıs oranı 0/084.3 gebel ik oranın da 
%8 1.4 olurken FGA ile sinkroni ze edilen ve 600 LU 
PMSG uyguınnan koyunlarda östrus gösternıe oranı 

%100 gebelik oraııı emzi ren ko)'unlard.ı %92.8 kunı 

dönemdeki koyunlarda ise %86.6 olarak saptanmıştı r. 

Ben7.er şekilde Gökçen ve :ırk . ( 17), t a rafından 

Cronolene uygu lanarak si nkronize edilen koyunlarda 
östrus oranı % 100 olurken bunlardan 100 mg 
Gonadorelin ilc 500 LU PMSO enjekte edilerek 
ovulasyonları kontrol a ltına alınan her iki gnıpta d;ı 

gebelik oranı 0/066.6 o la rıık belirlenmişti r. Domingues vc 
ark. (3) FGA uyguladık l arı koyunlara 400-500 [U PMSG 
verm i ş le r ve %97 ôstnıs . %73 de elde ederlcrden aynı 
sekilde Taljaard ve ark. (1 4) FOA uyguladık l arı 

koyunlara 300 LU PMSG vermişl e r H: %100 Ostnıs 

saplamışlardır. Benzer şekilde ara ştırmnlar yapo111 
Hackett ve ark. (9), FGA ilc yaptı kları östrus 
sinkronizas)'o ıı u nunda k ızgın l ık oranını %89. gebelik 
oranını %78. Gre~' ıing (8) ise MAP ile ~'aptığı 
sinkroniz.1syonda kızgınlık omnıııı %98 olarak 
bildi rm i şlerd i r. 

Kimi araştı rı c ı l a r ta rafında n yapılan araştı rma larda 
da östrus sinkro ıı iı..ısyonunu takibe n 750- 1000 ru PMSG 
uygulanan koyunla rın kesimlerindc. 750 LU PMSG 
uygulanan koyunla rın genita l organla rında büyüme ve 
ovaf)'umların vcrdcgi cevabın daha bel irgin olduğu 

bildirilirken, 1000 LU PMSG enjekte edilcn bi r gnıp 

koyunun laparatoıtli le r indc ise ortalama 6.5 
corpusIUleum, 2 .47 de falikOl sapta nmıştır (13.15). 
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Özell ikle ülkemiz şartları göı; önünde 
bulunduroldugunda koyunculutumuz ve bundan elde 
edilen hayvansal ürünler ile rant göz ardı edilemez. Dogu 
Anadolu bölgemizde bu durum daha bir önem 
taşımaktadır ve bu çerçevede yOre yetişti ricilerinden 
Fakültenıize nıe lezleme ve fazla sayıda yavru elde etme 
isteklerini belirten başvurular zaman 7.aman olmaktadır. 
Bizde mevcut şartlan göz önünde bulundurarak bOyle bir 
araştıonayı planlad ık. 

Muteı)'ul ve Me/ot 

Araştımııı nıatel)·ali Van ili Antoprak kOyünden 
örnek bi r yetişt i ricin i n sürüsiinden oluşturu ldu . Bu 
amaçla 75 Akkaraman koyunu '''c 7 Akkaraman koÇU 
olmak üzere toplam 82 h.ıyvan ku llanıldı. Elde bulunan 
imkanlar (ulaşım, teknik donanım, koç sayısı v.b.) göz 
önünde bulundurularak koyunlar LS ,·e 40'hk iki gruba 
ayrı ldık ıan sonra bunlara Lo gün l ıık ara ilc 40 mg 
progesteron (Fluorogestone aeetıııe)- emdin imiş vaginal 
süngerler uygu landı . Uygulamaııııı son giinünde her 
gruptan 5'er baş ko)'una 750 diger koyunlara da 500 LU 
PMSG enjekte edildi. Bütün koyunların kızgınlık 
tespitleri arama koçla rıyla yapıldıktan sonra elde sıfaı 
yöntemiyle doğal aşı mla tohuınlaııd ı lar ve dölverimleri 
de yavru verimlerine göre değerlendi rildi. 

Bulgulur ve Turlf~·mu 

Araşunı.ı materyalini oluşturan 75 koyuıııın hepsi 
östrus sinkron izasyonum1..ın sonraüçüncü günde kızgın 
olarak belirlendi ,·e tohumlamalan yapıldı, kl7.glnhk 
oranı da%IOO olarak s"ptandı . SUrilnUn içinden rasgele 
seçıiğimiz ve 750 LU PMSG uygulanan koyunlardan 
hepsinde ikizlik şekillen i rken daha önceki dönemlerde 
anne ohllU$ 3 ko}ıında üÇÜz do:umın. 500 LU PMSG 
uygulanan koyıınlann ise sadece 2'sinde ikiz/ik 
belirlendi . Koyunları n 3'Onden kuzu alınaııı:ızken 

gebelik ol"llm %96 olarak ortaya kondu (Tablo -1). ÜçOz 
doğan bu kuzulardan birer I.ınesi bakım yetersi7Jiı1inden 

dolayı öldü. 
Yapl ıgıııı ı z araştı rmada %100 olarak belirlenen 

koyunların östrus gösı erl11e oranı AI"ç,,1Il "C ark. ( I )' nın 

0/080, Tümen \'e ark. (16)' 1lI 11 0/084.3, Domingııcs ve ark. 
(3)'nın %97 ilc Haekeıt ve ark. (9)'lıın 0/089 olan 
değerlerinden değişen oranlarda 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 ladık ları ko)ıınl.ırdan elde ell ikleri dölverimi 
bu l gularınıızın aksine 600 TU PMSG uygulanan 
koyunlardmı dalıa yük:;ck olmuştur. 

Araştırmadan elde eti&inıiz ye %96 olan dölverimi, 
Alaçam ve ark. (l)'mn %70, L.ıngford ve ark. ( ıı )'nın 

'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 kimi fark lılıklar kuJJamlan ınetod ve tekniklerin 
de~işik olmasından ileri gelmiş olabilccegi gibi hayvan 
ırkı ve sayısından da kaynaklanmış olabilir. 

Sonuç olarak, yetiştirici bazında östrus 
sinkronizasyonunun başarılı bir şekilde kuııa nı l abil i rli gi 

ortaya konmuş ve özellikle d..'Iha önce dOğurmannş 
koyunlara 500 LU PMSG yerine 750 LU PMSG 
uygulanması iki7Jik açısından başa rıyla ortaya 
konmuştur. Diger taraftan 750 LU PMSG uygulamasının 

daha önee anne ol muş ko}ıınla rda üçOz dOğuma neden 
olm"sı ve özellikle bu yavruların bakım ve beslemesinden 
meydana gelen zorluk açısından 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 konmuş ve öııerilmek tedi r . 

Tablo -I ÖSıruslan si rıkronize edilen ko)ııııların 
döıverimine ilişkin veriler. 

sinkron~ P\[SG Kııgınlıl: ~. Doturan I:o)ıın Kuzıı ~i~ ediknk~~ ""'U .. "sı(n) Sayısı (n ""'" ' 
5&)'1" (n) 
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