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Özet
Sunulan çalşmann amac, ineklerde β-karoten+Vitamin E (Dalmavital®) uygulamasyla kombine edilen Ovsynch ve
Cosynch senkronizasyon programlar yardmyla suni tohumlama sonras gebelik orann artrmaktr. Değişik rk ve
yaşlardaki toplam 225 baş inek 4 deneme grubuna ayrld: “β-karoten+Vitamin E+Ovsynch” (Grup I, n=81), “β-karoten+
Vitamin E+Cosynch” (Grup II, n=45), “Ovsynch” (Grup III, n=60) ve “Cosynch” (Grup IV, n=39). Tüm ineklerde prematüre
östrus oran (Grup I’de en yüksek, %18.5; p<0.001) toplam %9.3 (21/225) idi ve bu 21 baş inek sonraki β-karoten düzeyi ve
gebelik oran yönünden dikkate alnmad. Geriye kalan toplam 204 baş inek değerlendirildiğinde, Grup I (n=66) ve II’deki
(n=44) gebelik oranlar (srasyla %25.8 ve %34.1), Grup III (n=57) ve IV’teki (n=37) oranlara (srasyla %17.5 ve %21.6)
göre nispeten (p>0.05) daha yüksekti. Buna karşn, gebelik durumlarna baklmakszn ve özellikle PGF2α enjeksiyonu
öncesi, Grup I ve II’deki plazma β-karoten düzeyleri (43.7±34.8 ile 64.9±47.2 μg/dl aras), Grup III ve IV’teki düzeylere
(18.1±1.3 ile 19.9±5.9 μg/dl aras) göre önemli ölçüde (p<0.001) daha yüksekti. Sonuç olarak, ineklerde β-karoten+
Vitamin E uygulamasyla kombine edilen Ovsynch ve Cosynch senkronizasyon programlarnn suni tohumlama sonras
gebelik oranlarn nispeten artrdğ, dolaysyla β-karoten+Vitamin E ile senkronizasyon protokolüne destek uygulamasnn
postpartum dönemde yüksek yavru verimi yönünden, snrl düzeyde de olsa, faydal olabileceği kansna varld.
Anahtar sözcükler: İnek, Ovsynch, Cosynch, Senkronizasyon, β-karoten, Gebelik

Effect of Ovsynch and Cosynch Synchronisation Programmes Combined with
β-carotene+ Vitamin E Administration upon the Pregnancy Rates in Cows
Summary
The aim of the present study was to increase the pregnancy rates following artificial insemination of cows by using
Ovsynch and Cosynch synchronisation programmes combined with β-carotene+Vitamin E (Dalmavital®) injection. A total
of 225 cows in varying ages and breeds were divided into 4 trial groups as follows: “β-carotene+Vitamin+Ovsynch”
(Group I, n=81), “β-carotene+Vitamin+Cosynch” (Group II, n=45), “Ovsynch” (Group III, n=60) and “Cosynch” (Group IV,
n=39). For all the cows, the total premature oestrus rate (being the highest, 18.5% in Group I; p<0.001) was 9.3% (21/225)
and these 21 cows were then excluded from the calculations of β-carotene level and pregnancy rate. Considering the 204
cows remained, the resultant pregnancy rates (25.8% and 34.1%) in Groups I (n=66) and II (n=44) were relatively (p>0.05)
higher than those rates (17.5% and 21.6%) in Groups III (n=57) and IV (n=37), respectively. By contrast, regardless of the
presence of pregnancy and before the PGF2α injection in particular, β-carotene levels (ranging from 43.7±34.8 to 64.9±
47.2 μg/dl) in Groups I and II were significantly (p<0.001) higher than those rates (ranging from 18.1±1.3 to 19.9±5.9 μg/dl)
in Groups III and IV, respectively. In conclusion, it was suggested that β-carotene+Vitamin E administration combined with
Ovsynch and Cosynch synchronisation programmes may relatively increase the pregnancy rates following artificial
insemination and hence, the supplementary administration of β-carotene+Vitamin E to the synchronisation protocol would
be useful, at least to some extent, for achieving a higher fertility during the postpartum period in cows.
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GİRİŞ
β-karoten, ineklerde yavru verimliliğini artrmak
amacyla son yllarda sklkla kullanlmaktadr. βkaroten, β-carotinase enzimi vastasyla A vitaminine çevrilir 1. Vitamin A ovaryumlarda steroid
hormon sentezinde rol oynar. β-karoten ise ovaryumlarda vitamin A kaynağ olarak kullanlrken 2,
ovulasyon srasnda follikül membrannn yrtlmasnda görevlidir 3. Ayrca, plazmadaki β-karoten
düzeyi ile hem follikül svs ve luteal doku arasnda hem de corpus luteum ağrlğ arasnda
pozitif korelasyon vardr 4.
Yaplan araştrmalara göre, β-karoten eksikliğinde suböstrus, ovulasyonda gecikme, corpus
luteum oluşumunda gecikme veya boyutlarnda
küçüklük, progesteron sentezinde siklus srasnda
ve gebeliğin ilk döneminde azalma, folliküler ve
luteal kist oluşumunda artş ve gebeliğin ilk üç
aynda embriyonik ve fötal ölümler görülebilir 1,5-7.

MATERYAL ve METOT
Materyal
Sunulan çalşma, Kars bölgesinde toplam 225
baş inekte (123 Montafon/Esmer melezi, 98
Simental ve 4 Holstein) yapld. Uygulamalar postpartum 40-600. günler arasndaki hayvanlarda 4
deneme grubu halinde yapld. İneklerin ortalama
yaş ve süt verimlerinin Grup I’de (n=81) 5.0 yaş ve
7.4 litre, Grup II’de (n=45) 5.1 yaş ve 13.5 litre,
Grup III’te (n=60) 5.1 yaş ve 9.4 litre ve Grup IV’te
(n=39) 6.1 yaş ve 7.3 litre olduğu belirlendi. Hayvanlarn vücut kondisyon skorlarnn (VKS) değerlendirilmesi Edmonson ve ark. 11 tarafndan bildirilen yöntemle (1-5 skalas; 1-aşr zayf, 5-aşr
yağl, 0.25’lik dilimlerle) yapld. VKS değerlerinin
gruplarda (I-IV aras) srasyla 1.5-3.75 ünite, 1.753.25 ünite, 1.75-3.25 ünite ve 1.75- 3.75 ünite
arasnda olduğu tespit edildi.

Metot
İneklerde östruslarn dikkatlice gözlenmesi ve
suni tohumlama zamannn doğru olarak belirlenmesi, yavru verimliliğinde önemli rol oynar 8. Anlan zamanlarn belirlenmesindeki zorluklarn ortadan kaldrlmas amacyla GnRH ve PGF2α kombinasyonlar uygulanmaktadr. Pursley ve ark. 9,
GnRH ve PGF2α kombinasyonlar ile senkronize
ovulasyon (Ovsynch) sağlayarak sabit-zamanl suni
tohumlama programn geliştirmiştir. Bu programda ineklere, ilk GnRH uygulamasndan 7 gün
sonra PGF2α uygulanmaktadr. PGF2α uygulamasndan 2 gün sonra ise ikinci bir GnRH uygulanmaktadr. Bu uygulamay takip eden 16. saatte suni
tohumlama yaplmaktadr. Ovsynch programndan
modifiye edilen Cosynch programnda ise ikinci
GnRH uygulamas ile birlikte suni tohumlama yaplmaktadr. Cosynch senkronizasyon programnn, zaman ve iş gücü kaybnn engellenmesi,
laboratuar masraflarnn azaltlmas ve stresin
azaltlmas gibi avantajlar bulunmaktadr 10.
Sunulan çalşmada ineklerde β-karoten+Vitamin E (Dalmavital ®) uygulamasyla kombine
edilen Ovsynch ve Cosynch senkronizasyon programlarnn suni tohumlama sonras gebelik oran
üzerine etkisi araştrld. Çalşmada temel olarak,
Dalmavital ® içerisinde bulunan β-karotenin
Ovsynch ve Cosynch senkronizasyon programlar
ile birlikte gebelik oranlarn nasl etkilediğini
ortaya koymak amaçlanmştr.

Grup I (β-karoten+Vitamin E+Ovsynch) ve
Grup II’deki (β-karoten+Vitamin E+Cosynch) ineklere ilk GnRH 2 ml dozunda İM yolla (Dalmarelin®, 25 mg Lesirelin asetat, VETAŞ, İstanbul) uyguland. İlk GnRH uygulamasyla birlikte β-karoten ve Vitamin E (Dalmavital®, 15 mg β-karoten ve
18.22 mg dl-α-tokoferol’e (Vitamin E) eşdeğer 20
mg dl-α-tokoferol asetat, VETAŞ) 7 mg/100 kg
canl ağrlk hesabyla İM yolla uyguland. İlk GnRH
enjeksiyonundan 7 gün sonra da PGF2α (Dalmazin®, 0.075 mg D-Kloprostenol, VETAŞ) 2 ml İM
yolla enjekte edildi. PGF2α enjeksiyonundan 2
gün sonra ise 2. GnRH (2 ml, İM) enjeksiyonu
yapld. Grup III’teki (Ovsynch) ineklere sadece
Ovsynch protokolü uygulanrken, Grup IV’teki
(Cosynch) ineklere ise sadece Cosynch protokolü
uyguland. İlk GnRH enjeksiyonundan (2 ml, İM),
7 gün sonra da PGF2α 2 ml İM yolla enjekte edildi. PGF2α enjeksiyonundan 2 gün sonra ise 2.
GnRH (2 ml, İM) enjeksiyonu yapld.

Suni Tohumlama
Ovsynch protokolü uygulanan ineklerde suni
tohumlamalar 2. GnRH enjeksiyonundan 16 saat
sonra deneyimli suni tohumlama personeli
tarafndan rutin olarak yapld. Cosynch protokolü
uygulanan ineklerde ise, suni tohumlamalar 2.
GnRH uygulamas esnasnda yapld. Ancak,
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bütün deneme gruplarnda (n=225) uygulanmakta
olan ilgili senkronizasyon program henüz bitmeden prematüre östrus vakalar (n=21) gözlendiğinden, bu inekler gebelik ve β-karoten düzeyi
değerlendirmeleri yönünden dikkate alnmad.

Gebelik Muayenesi
Toplam 204 baş inekte, senkronizasyon uygulamalar sonras gebelik muayeneleri suni tohumlamadan 60 gün sonra rektal palpasyon yoluyla
rutin olarak yapld.

Plazma β-karoten Düzeylerinin
Değerlendirilmesi
Toplam 204 baş inekte, kan plazma β-karoten
düzeylerinin belirlenmesi amacyla Grup I (“βkaroten+Vitamin E+Ovsynch”, n=66) ve II’de (“βkaroten+Vitamin E+Cosynch”, n=44) Dalmavital®
uygulamasndan hemen önce ve PGF2α enjeksiyonu öncesinde V. jugularis’ten EDTA’l tüplere
kan numuneleri alnd. Grup III (Ovsynch, n=57)
ve IV’te (Cosynch, n=37) ise, ilk GnRH uygulamasndan hemen önce ve PGF2α enjeksiyonu öncesinde kan alnd. Alnan numuneler laboratuarda
3.000 devirde 20 dakika süreyle santrifüj edildi ve
elde edilen plazmalar Eppendorf tüplerine alnarak ölçümler yaplncaya kadar -20οC’deki derin
dondurucuda sakland. Plazma β-karoten düzeylerini belirlemek için Suzuki ve Katoh’un 12 tanmladğ spektrofotometrik yöntem kullanld. Sunulan çalşmada, sadece β-karoten düzeylerine bakldğndan, elde edilen sonuçlarn değerlendirilmesi
de buna göre yapld.

İstatistiksel Analiz
Sunulan çalşmada, farkl senkronizasyon gruplarndaki ineklerde gözlenen prematüre östrus oranlarnn analizi Ki-kare yöntemine göre MINITAB
11.2 istatistik program kullanlarak yapld. Prematüre östrus göstermeyen ineklerde ise, suni
tohumlama sonrasnda elde edilen gebelik oranlarnn analizi yine Ki-kare yöntemine göre yapld.
Ayrca, prematüre östrus göstermeyen ineklerdeki
plazma β-karoten düzeyi bulgular varyans analizi
(ANOVA) ve t-test yöntemlerine göre SPSS 11.00
istatistik programyla değerlendirildi.

BULGULAR
İlk olarak, senkronizasyon uygulanan tüm inek-

lerde (n=225) suni tohumlama zamanndan önce
(prematüre) östrus orannn %9.3 (21/225) olduğu
belirlendi. Prematüre östrus görülme oranlarnn
çalşma gruplarnda (I-IV aras) srasyla %18.5,
%2.2, %5 ve %5.1 olduğu, Grup I’deki orann
diğer gruplardakinden (II-IV aras) istatistiksel
olarak çok daha yüksek (p<0.001) olduğu belirlendi.
İkinci olarak, prematüre östruslu inekler dşndaki hayvanlarn (n=204) farkl deneme gruplar
aras gebelik oranlar değerlendirildi. Buna göre,
β-karoten+Vitamin E uygulanan Grup I ve II’deki
gebelik oranlarnn (srasyla %25.8 ve %34.1),
Grup III ve IV’teki oranlara (srasyla %17.5 ve
%21.6) göre nispeten daha yüksek olmasna rağmen, senkronizasyon gruplar arasndaki gebelik
oran yönünden göreli farkn istatistiksel olarak
önemsiz (p=0.163) olduğu belirlendi (Tablo 1).
Tablo 1. İneklerde farklı senkronizasyon programları sonrası
görülen prematüre östrus ve gebelik oranları (%)
Table 1. Premature oestrus and pregnancy rates (%) following
different synchronisation programmes in cows
Gruplar

İnek
(n)

Prematüre Gebelik
östrus
% (n)
% (n)

Grup I
(β-karoten+Vitamin E+Ovsynch)

81

18.5 b
(15/81)

25.8
(17/66)

Grup II
(β-karoten+Vitamin E+Cosynch)

45

2.2 a
(1/45)

34.1
(15/44)

Grup III
(Ovsynch)

60

5.0 a
(3/60)

17.5
(10/57)

Grup IV
(Cosynch)

39

5.1 a
(2/39)

21.6
(8/37)

a:bp<0.001

Son olarak, prematüre östrus gösteren inekler
dşndaki hayvanlarn (n=204) plazma β-karoten
düzeyleri (μg/dl) hem 1. GnRH hem de PGF2α
uygulamalar öncesinde değerlendirildi. Buna
göre, gebelik (+/-) durumuna baklmakszn ve
özellikle β-karoten+Vitamin E uygulandktan 7
gün sonra (PGF2α enjeksiyonu öncesinde), Grup I
ve II’deki β-karoten düzeylerinin (43.7±34.8 ile
64.9±47.2 μg/dl aras), Grup III ve IV’teki değerlere (18.1±1.3 ile 19.9±5.9 μg/dl aras) göre
istatistiksel olarak çok önemli (p<0.001) düzeyde
daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak, ne Grup “I
ve II” arasnda ne de Grup “III ve IV” arasnda βkaroten düzeyleri yönünden önemli bir fark
bulunamad (p>0.05) (Tablo 2).
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Tablo 2. İneklerde (n=204) farklı senkronizasyon gruplarındaki 1. GnRH ve PGF2α uygulamaları öncesi plazma β-karoten
düzeyleri (μg/dl)
Table 2. Plasma β-carotene levels (μg/dl) before GnRH and PGF2α administrations for different synchronisation groups in
cows (n=204)

Gruplar

1. GnRH enjeksiyonu öncesi
β-karoten düzeyi (μg/dl)

PGF2α enjeksiyonu öncesi
β-karoten düzeyi (μg/dl)

Gebe (+)

Gebe (-)

Gebe (+)

Gebe (-)

Grup I
(β-karoten + Vitamin E + Ovsynch)

22.5 b ± 8.4

25.6 d ± 11.9

64.9 f ± 47.2

43.7 h ± 34.8

Grup II
(β-karoten + Vitamin E + Cosynch)

26.6 b ± 7.1

24.3 d ± 6.0

52.1 f ± 21.6

47.8 h ± 28.6

Grup III
(Ovsynch)

18.9 a ± 1.9

19.2 c ± 5.9

18.1 e ± 1.3

19.9 g ± 5.9

Grup IV
(Cosynch)

17.4 a ± 0.9

18.4 c ± 2.3

18.1 e ± 1.9

18.9 g ± 5.2

a:b, c:d, e:f, g:hp<0.001

TARTIŞMA ve SONUÇ
Sunulan çalşmada, Ovsynch ve Cosynch senkronizasyon programlar uygulanan ineklerde βkaroten+Vitamin E (Dalmavital®) enjeksiyonu ile
suni tohumlama sonras gebelik orann artrmak
amaçlanmştr.
İneklerde östrus belirtilerinin gözlenmesi ve
uygun tohumlama zamannn belirlenmesi yavru
verimliliğini etkileyen önemli faktörlerdir 8. Yavru
verimliliğini artrmak için kullanlan PGF2α enjeksiyonlar ile, seksüel siklusun 6.-17. günleri arasnda corpus luteumun regresyonu %90 orannda
gerçekleşebilmektedir 13. Uygulama bitiminden 3-4
gün sonra ise hayvanlarn %75’inde östrus semptomlar gözlenmektedir 14. Seksüel siklusun senkronizasyonu amacyla, PGF2α enjeksiyonlarnn 7,
11 ve 14 gün aralklarla uygulanmas ile elde edilen başar oran östrus semptomlarnn gözlenmesine bağldr 15. Pursley ve ark. 9, ilk defa yaptklar
bir uygulamada ovulasyonun senkronizasyonu
sonras sabit-zamanl tohumlama program ile
östrus semptomlarnn gözlenmesi sorununu ortadan kaldrmştr. Bu programla tedavi edilen ineklerde, ovaryumlarda kist/hipoplazi, suböstrus, cornulardaki tonus zayflğ ve Graaf follikülünün
belirlenememesi gibi durumlarn uygulanacak suni
tohumlanmada bir engel oluşturmadğ bildirilmektedir 9.
Farkl dozlarda (50, 100 ve 200 mg) uygulanan
β-karotenin plazma β-karoten seviyesini artrdğ
bildirilmiştir 16-18. Yaplan çalşmalarda, β-karoten

yönünden yeterli diyetle beslenen hayvanlarn
ovulasyon, östrus aralğ ve corpus luteumunun
normal seyrinde şekillendiği, β-karoten yönünden
yetersiz rasyonla beslenen hayvanlarn ise fertilite
parametrelerinde aksaklklar olduğu gözlenmiştir
19,20
. Ayn şekilde, farkl dozlarda β-karoten uygulamasnn hayvanlarda ilk tohumlama sonras gebe
kalma orann artrdğ saptanmştr 16,21-23. Sunulan
çalşmada, β-karoten uygulanan Grup I (β-karoten
+Vitamin E+Ovsynch) ve II’deki (β-karoten+Vitamin E+Cosynch) ineklerde plazma β-karoten
düzeylerinin uygulamadan bir hafta sonra (PGF2α
enjeksiyonu öncesi alnan kanda) çok önemli
(p<0.001) düzeyde arttğ belirlendi. Ayrca, Grup
I ve II’deki gebelik oranlarnn β-karoten uygulanmayan Grup III (Ovsynch) ve IV’teki (Cosynch)
ineklerdeki düzeylere göre nispeten (p>0.05) daha
yüksek olduğu belirlendi. Bu arada, β-karoten
uygulanan ve daha sonra gebe olduğu tespit edilen ineklerde (Grup I ve II) plazma β-karoten
seviyesinin ayn grupta gebe olmayan ineklerdekine göre nispeten daha yüksek olduğu belirlendi. Elde edilen bulgular, β-karoten enjeksiyonlar her ne kadar göreli olarak düşük dozda (7
mg/100 kg canl ağrlk) yaplmasna rağmen, ilk
tohumlama sonrasnda gebe kalma orann artrdğ bildirilen yukardaki çalşmalarla paralellik
göstermektedir.
Yaplan birçok çalşmada, Ovsynch ve Cosynch
senkronizasyon programlar ile %22.6 ile %58.5
oranlar arasnda gebelik elde edildiği bildirilmiştir
9,24-30
. Sunulan çalşmada ise, Grup I ve II’deki
gebelik oranlarnn (srasyla %25.8 ve %34.1),
Grup III ve IV’teki oranlardan (srasyla %17.5 ve
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%21.6) nispeten daha yüksek olduğu saptand.
Tüm gruplardaki ineklerde elde edilen bu gebelik
oranlar (%17.5 ile %34.1 aras) ile yukardaki
araştrmaclarn bildirdikleri gebelik oranlar arasnda paralellik bulunmaktadr.
Östrus senkronizasyonda, ilk GnRH uygulamasndan sonra oluşan dominant follikülün ovule
olmamas nedeniyle prematüre östruslarn şekillendiği bildirilmektedir 31. Bu durumda, ineklerde
seksüel siklusun folliküler ve erken luteal dönemde olmasna bağl olarak kan plazma progesteron
düzeylerinin düşük olmas nedeniyle gebelik
oranlarnn da düşük olabileceği bildirilmektedir
32
. Sunulan çalşmada ise, senkronizasyon gruplar
arasndaki gebelik oranlar yönünden göreli farkllklarn, ineklerde uygulanan senkronizasyon program bitiminden önce prematüre östrus gösterme
oranlarna ve hayvanlarn uygulama esnasnda seksüel sikluslarnn değişik dönemlerinde olmalarna
bağl olduğu da düşünülebilir.
Sonuç olarak, sunulan çalşmada ineklerde
Ovsynch ve Cosynch senkronizasyon programlar
öncesinde yaplan β-karoten+Vitamin E (Dalmavital®) uygulamalarnn kan plazma β-karoten seviyelerini çok önemli düzeyde artrdğ ve bu artşn
da suni tohumlama sonras gebelik oranlarnda
göreli artşa neden olduğu kansna varld. Dolaysyla, senkronizasyon programlar öncesinde βkaroten+Vitamin E (Dalmavital ®) uygulanmas
özellikle yetersiz bakm-besleme şartlar altndaki
ineklerde daha yüksek gebelik oranlar elde etmek
için belli düzeyde yararl olabilir. Ancak, farkl
dozlarda β-karoten uygulamasyla kombine edilen
senkronizasyon programlarn kapsayan, östrus
sikluslarnn değişik dönemlerinde bulunan ve
ayn bakm-besleme şartlar altnda barndrlan
daha fazla saydaki ineklerde multidisipliner yaklaşmla yaplacak daha ayrntl çalşmalara gereksinim vardr.
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