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Bıı fo/ışma. sUl.·j ıo/ırmı/ama iiI!: birllklı: l"ekleN> II)"8"lanan "iloml" AOıE'n;" dö/ı'eMln; UHri"t' t'1kı",,;,11 araşıırmak amac'Yla
ynp,ld,.Frral O"II"t'Nitni Arasıırma ,~ '-'J"8"1amlı Çiftliğinde yc,~ıirilt'" 80 bDS Doğu Aııadol.ı Kıralim" /lı"k araşııımum"
ma/el)"Dllnlolu$trmllı, Doğu Aımdolu K,mıı:'." ilı"kI"r., ıoIıııııı/nıııallolılıcmcıı ı/mrtl I'iııııı,;ıı AD,E I!:ııjrlıe ~dlldi. To/ıımı/amıul"n
bir ay soııra I"dlniıı srl1l!liklul ..UmsoMgraft I'C re/mı! 01""'1: /ayı" 1!:,llhli. Vi/ulUill ADıE "ııjdıt "di/ım iıı/!:klerdeıı eldt' cdi/cn
grbt'/il: oralıi" 73.3 Iken, 1'/IOlııi" ADıE ~"jekle edilmcyen koıılrol Soru/m in"kl".-r/I!ıı j~c % 61.0 ommıııla bu/ııııııııışııır.
Aııalııar Kelime/u : Iııek, mıı'i ıo/ıımılaıııa. ı·itaıııi" AD;E.ft:rıillıc.
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SUMMARY
Iıı ıMııııul)', iı ...ru pıı ,.I'0ud ıo 1"",."s"'1:":' li" ''iJl!CI of"iıııııılıı AD,E. ılim aıl/lliııjsımıjmıfQ/lo,~ilı~ (mifidııl ill.wııimııioıu. "II
ferıility of co",s.Eiglıty DAK hue,1 co"'., ılını ,ra.! breediııg in r.mı Uııi'"t!Nlty Rcuarch oııd Applicıııioıı fıırın. "'ere ı.ısed uS
"'ııluirıIJ. [JAK brud COWJ ".crt' iırj«ll!d .... /(Iıııi" tlD,E followiııg unificiıı/ iııuııılıırııimıs. Prrııııııııc:y ı/iııg,ıosis of co""s 'WIl
Ift'lf:f.ud IILI Illt' 30 doys rıftcr ani/klııl iııs"nıimııimıs 1I1lf1,."",ogmplıy by reaully.Coııct'plioıı rol" of iJıjt'l'fed vilıı",iıı A.D.,E (:0",$
uııd (:"lııro1s "'as 7J.3 '1& ımd 62 % r~SfXal,'f."I".
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GI RIŞ

A, 0 3. E \'iıaminkri yağda enyen vitaminlerdir. ViUlmin
k:alsıyum ve fosforun
Muhııas. "C ~bsorbsi.
yonurlda rol oynadılından dol.:ı.yı lotusun iskeleı sisteminin
&elişmesini \"(: dolayısıyla ,k1h'crimini dolayh olar~k etki ler.
E viıamini ise anıio(l~sid.1n (ohitl~nm<:yi önleme "e
t«.i~,inne) özelliCc s;ıhip olduğl.ındıın alıIL1n viumin A 'nın
bybın, önlemede roloynar (i ), A viı ~nıini öullik l ~
nıminanllarda dölvenmlllI doGnldan eıkileyt'n hi r viıanıind ir.
Epiıcl tIo~ulann ı:clişimini ve proliferasyonunu uyararak
etkisinI gÖSıerir. Eksikli!!in duzeyine göre ganıcllıgclıC".dsıc
aksakhklnr, ovumun YI'lllmında bnzu~luk, IlVu",un dull~ıııne
guciinlln diişmesi. döl tUITMma , nidnsyon"n ~.ııyıf olmas ı ,
retcnı io se<:u ndinoriıım. mcıriıis olg" Lannd,1 artış ve repc31
lıl"l't:diııg gilıi olay lar gÖlillül".
Da"T.' y~7.arbr, viıami n A eksikliğinde ineklerde nonnal
sik lu slnnn devam e tı i!!;ini, ovulasyon ,·c rckoııdHsyoıııın
şekillendiCini ancftk abortus ve 7.ııyıf do!!;"ml"r," meydana
ı:cldiiliııi bildiırııeklediılcr (2).
Sucd ve ark. (9) dülverinıi dfişük sü l ineklerinde uy_
gl'lıman vi ııımin A 'nın dolverinı i uzcrine ~tkisini araşl"'lla~
amacıyla yapııkl"n çalışmada viıamin A uygulanan ine~lerin
buzatılnma ilc gebe kalma arasıııdıık i 5ürenin kıınlro l grubuna göre daha ~ısa oldu!!;unu yani konırol grubu ;nül"rin
g~bc: hlnı.ası için birden fnla iluni tohuın13ma uygulamalannın yapıldl!IMI bildinni1lcrdir. ı"uh:ııruner ve ark.
{6} SIBırların dölverimi üzerine B_karo\cn ve "iıamin A 'nın
elkisini araşlııııuılı; ıma<:ıyla yaptık ları çahşın.ld.:r.. materyal

D YiltutU

80

olarak 40 inck "ull:ıııınışlar, deneme WUbu 20 hayvana 0.3 mg
kanıten ve 100 i.O. viıamin AlKg vc konIrol grubu 20 Iı.ayv.ına ise
yalnu; 220 1.0, Vııomııı AlKg vcrilerek bir kez tohumlama ik:
deneme ,nıbıı h.1yvanlatd:ı 'l> 6804, loııırol gnıbu Iı.ayvanlarda ise
% 40 gebelik elde etmişlerdir.
Vencl ve ark. (II) silt sı[\ırlnnnın döl\'Crimi üurine Jen tcıik Bbroten ••1: viı~"ıin A ılavesinın etkisini nrn~"m",'~ amacıy13
)"Iplık lan çalışmııda. hayvanları
4 gruba böldilklenni r:ısyona
ilavc olarak, i. Gruba i~ m,. [j·"aroten. 2. Gruba 1.50 mg. BkarQlı:ıı + 60.000 1.0. vil~mi" A, J. Grub.ı 60.000 LO. \"ilBmin A,
4.Grubu da konIrol ,1m:1cıyb kullanılıklannı, bir ~cz ıohum·
bmadan sonra grup lardan sırıısıyla % 68.2, % 74.2, % 66.66 Ve %
70.37 oı-~mnda gebelık elde etlıklerını bildimıi$lmlir. Stolla vc ~rk .
(H) 5 1 ~l rl:ınn dolverimi ü1.crilıc r:ısyıınıı ilave edılcn !:I_karoı .. nin
ct"ısini ar:ışlırın:ık anı;,çıy la ~apııklan çalı~ıııada, [asyonuna B·
karo,cn ilave edilen iııeklerin il k ıohuııı l anu ile bU1... ~llalıı;ı
arasındaki sllrc ııin k lsıılnıadlı1nn, ilk ıilhııminma da inekleıin gebe
~alnıa om",m yOkschmcditini sopıanıış l nrdı r.
J~chorı (4), ~llIrda beslcncn hayvanlarda gebelik nmnı ilc
pla7.ma n·karotcn 'eviye lcri nrıısıııdn muhıcmcl bir ilişkiyi ıespi ı
etmek anıacıyb , h:ıyv:ınbn 3 groha bUlc rek birini komro l
dığerlerini de deneme amacıyla kullar,mı şlan!:r. Ocrn:mc Sru;>lamili 2 kı:z SOO ıng Clopl"O$lcno l enjekıe eııikk:rini vc 2. Enjl!ksiyondan sonr:ı 72-96. sııatlerdc 2 ket loh\lmladl~lannı. ı.
<''\ieksiYOl1(bn öı\ı:eki BUn 2. enj<'h;yondaıı sonrn 3. gün V~ 2.
ıohum la m:ıdan sonraki ıUn ~3n örnekleri alar;ı~ !:I-~:ırOlcn
düzeylerini ıayin etmişlerdir. Hayvanbnn gebeılkıerini "kUIl
muarent ilc u:.sl'iı L'tkrı:1.. plaıına B-karOlcn ~\"iycleri ilc gcbı:
kalmak için uygillanan ıohumlaın.:ı sayılan .rasında direk hir
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ilişkin i n oldııilıın" (~.o. OS) uihli /lııi~lurdir. Cenıile ve ur\;
(3) . inülerin dölverimi ile km] parnmcırclc ı i al"9slndaki
ilişkiy i lespiı cuik lcri vulışmuda, Inh ıı mln""n 219 incilin
bm nda bulunaıı l:l-k~roleıı ve vitamin A sev iyeleri ilc
dölverimleri
arn5ında
bir
ilişkinin
olmadlllUlI
vUl',;ulaıııışlardır. Rom.:ıniuk (1). en fekte ola n I"9tlarıı
çifıleşmeclcn hemen soiull v ıl~mın A ya da vitamin ı:: enjeklc
eniklerin;, ratln/ln (lremc fonksiyoııu iLC vitanıın A ve E
a.nısında 3Çık bir ilişkinin olduaunu belirtmişlerdir. Jukola ve
all:. (5). ka.ndaki "itamın A, E
brolen ile döı verimi
arasındaki ilişkiy i ıespıl etmek için yaptıklan çalışmada, ilk
tohumlamada gebe kalma ile kımdaki vitanıin A. E "c Dbroten :uaSn ıua bir ilişkinin olınadı~ını bildirmişlerd ir. Uu
çalışmada. lohulIllanıa ilc birlikte ineklere uygulanan viıami.ı
ADıE
·nın .
dölverimi nıerıne eıkiSini araşımnak

"c n

Su,,'i ınh ,ıınlo",n ile birlikte viIIlilıiıı AD, 13 eııjek te edilen JO
ilk lohumlanması sonucunda 22 hayvan gebe kalmış (%
73.3), vi taınin AVJE e njekte edilmeyen koı1lluI gmhunda ise 3 t
hayvanda (% 62.0) !lebehk elde edilmişIir.
Vitamin AD1E uygulanan ve uygulamayan inekıt.rin snn' i ıoh um
laıııııa~ı souuru elde edilen gebelik nranlan arasırıda %
I U' liik hir fark göriihnesi n iliSITIen, yapı lan Ki Kare (X) ana
li>:i sonuçu bu farkın ista tistik yöllüılden öııenıs:i" oldu~ tespit
illc~ilı

~-di lın işıj r.

CnıliL: : Vitamin AD1E uygulanan \'e uygulanmayan hayvanlann
gebe lik Ornm

%733
I)eneme

aın"çla ııı nıştır.

%62
Kontro l

MATERYAL VE: Mı:.""TOT
Bu çalışmada materyal ol umk Fırat Ünjvcrııiı~i Araş·
ve Uygulam! Çinıiiiinde açık ahır sistemi i ı.e barın
dmlan Doğu Anadolu Kımıızl$1 80 ba.~ inck kullanıldı . Ya,_
ları Y in iiırerirıde olan bu 'nekler kesif yem "c kuru ol ile
bı:.~lendi. Anıştırma ÖIlCC$i ji nekoloj ik yönden muayene
edildi. Serbest dolaşan bu indderin östrusları, arnma bota.~ı
ve mutat kızgınlık belirtilerine baktıanık bclırleııdi . Osırus13n ı~spiı edilen iııekle,. ~uııi ula",k ınhıın,landı lar. Tohumlama ilc birlikte 30 hay~aııııı Iı~r birine mi1i1itre~in!lc
500.000 iü. "itamin A. 75.000 iO . viınnıin DJ vı; 50 mL! "i ta
min E içenon solUsyonda ıı ' parelıı e,,1 1 Yer ml enjekıe ooildi.
Diger 50 hayvan konırol ı;:ıu bu ularJk aynıdı. Tohumla ıtl;llarda" ;1:, ay :ıcn:-J inekl erin gd::el i;:i rckıal olar.ıt ultl1>suııogrnfi ile ıespıt edildi. Istati stiki anal i7.1errlc SGmbGllüoillu
(I O)'nulı bildinl iSi Ki Kııre (X~) ıcsti uygulandı.
Iınna

BUI.C Ul.A R
Vib'nin AD)I!: uygu lanan ve uygulanmayan ineklerin
ve tohumlama sonrJ51 elde edi len !lcbcli k oranlan Tablo
i 'de beliniImiş,i •.

s:ıyı

Tablo I . ADJE " iı~nıini uygulanan ve uy~ n J1H nııay~1ı
;nekler;n /(cbclik o,."lan
Tohumlanail
Gebe
Gebelik
Gruplar
HayvJn
lüyvan
Or:ını
s.ıY I~1 (n)
Sayısı
Vitamin AD,E
uygulan:ııı

hay\"anlôlJ"
Vira ,"in AD, E
uygulanmayan

ha

vaııı.:...

30

ız

%73.3

LO

.11

.... 62.0

• AIJEviı..iN( Vilsan Veıeriner ı l açl~ıı A.Ş .)

Cc~liL:
TART I Ş M A V(O;

!:iONUÇ

Du çalışm1da ıck lol ı umlamu sonuçu elde edilen ı;~bclik
onnlan vitamin AD, ,,- eıuekıe ooilcn ineklerde % 73.:;' ~i 'amin
A1},E cnjckl", edilmeyen inek lcrde % 62.0 olıııak tcspit edilmiştir.
EJOe ediltu bu fark. enjekte edilen viııımin AD~'yc b;ıi!h
olabi ıece~i gibi tohum lamalanııııı kı"gınııgm farklı saatleıinde
yapıl mı ş olmasına ve ıohumlanan ineL: sayısının az oluşuna bai!ı
olabilir. Vib,,,in ADı E uygularıdıkı:ın sonra elde edilen gebelik
Ornnı Lollhammcr "e a,1:.. (6)"lI1n deneme grııbıı olarak kullandıklln hayv:mbıııı gebelik or~nı %68.4, Ven<:1 ve ark ( 11 )"n nl
sı~ırlanl\ dölverimi üzerine acııt et i k S -kanıten ve vitam in A
iln"C$;lıin eıkisini

araştırm aL:

amac ı yl a

y~phklan

çalışm.:ıdaki

l.grupta elde e!lilen gebelik or~m % 68.2,3. grupıa drlc: edilen
cebelik or~ııı ~. 66.66'dan yübck bulunurken. yi ıı c Vencl ve ark.
{l l)",lIll )""ptık l ~rı çalı ~l11ad";':i 2. 81111,11' CI~~ ~ııikl",ri gdıelik oranı
% 74.2'den düşük bulunmuşıur. Vilumin AD) ı:: enjekıe edilmcdcil
cld<' edılen gebe lik ornnı ise. LOllhmıııııcr ~e ark . (6)"nın knntrol
grubu olarak kullandıkları hayvanlarclnn cide ettikleri % ·10'lIk
gebelik or.ı nınclan )'liksek. Vcnd ve arı:. (l1)' mn kontrol
grubundan el de ett iiden Y. 70.37· Jik gebelik oranından diişilk
bu l unmuşıur. Elde edilen gebeli k or8ıılnn lıılı bu ça lışmadaki bulcu lnJ"dan aı veya fazla bulunma§ı tohumlamil 1ı1\.1oduna. tohumlama 7.amanına. gebeli k t-=ıhis m~todu ve hayvanlann bcslcıı
n!CSıııc ba.glı olah ilir. Y~pılan bu çalışmada Vitamin ADJE uyg\!_
I~nnıı "c Vilmn; n ADıE uygulanmayan i ,ıck lerd en e l..ıc edilen g.e
b<.:lik "rdnlan arnsmiLı istnti sük ,,!:,rJk farkın öncmsiı: olcluliu gôri"ılıniiştür. Bcnzer görüşle. Stolla ve "rk. (8)'1an uygulanan R-kamtcnin elkisinin ulıııaı.1 l ğ1ll1. Genıilc ve ark. (3) ve Jukola '"'" ark.
sı
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()" bn Jıayvımla nn

kanında bulutları

IJ-karotcn ~C v i ~" " i" A
bir ilışkıni n olmadıiım
lıııluıken, J :ıcbon (4), pl~7.ma B- karoıen seviye leri ilc
gebelik elde etmek için uygulanan tohuınlıo:na sııyılnn
arasında d ire k bir ilişkinin olduğunu (p<O.05), Roıııanitık
(7)'da vitamin A ve E enjekte ed ilen rJII~nlı ÜICIIIC
ronhiymıu ıle vi taıni n A ve E ar.ısında açık bir ıll sk ... in
oldutunu. Sl,IÇ(;i VC aı k. (9)"1on uygulanan viıamın A 'mn
hayvanlarm .ıÖıtıııına oııınln! arlı rdı a ını bil dirmi, krdi r.
SOIlUÇ ularak ıohumlonıa ~nınd~ ııygulmuıı Viıamııı
AD}!! 'nin gdıdik onuıı üzerinde gM Ilen bir arlı~ o:ıi:lıı
ma.<ına rJğmen. aradaki \:H.ı farkın isı~ıi$rik i açıdan önemsız
.c-viyelerı ılc döl~erimi Jr.lSıııda
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