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Özet
Çalışma; üreme sezonunda Şami ırkı keçilerde, ﬂuorogeston asetat (FGA) içeren vaginal sünger ve norgestomet içeren kulak altı implantların
uzun ve kısa süreli kullanımlarının fertilite parametreleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Araştırmada; sağlıklı, en az bir
doğum yapmış, yaşları 3 ile 6 arasında değişen 88 Şami keçisi kullanıldı. Keçiler uzun süreli sünger (USS, n=22), kısa süreli sünger (KSS, n=22),
uzun süreli implant (USİ, n=22) ve kısa süreli implant (KSİ, n=22) olmak üzere rastgele 4 eşit gruba ayrıldı. Fluorogeston asetat içeren vaginal
süngerler, USS grubuna 14 gün, KSS grubuna ise 6 gün süreli uygulandı. Norgestomet içeren deri altı implantlar USİ grubuna 14 gün, KSİ grubuna
ise 6 gün uygulandı. Bütün gruplarda süngerlerin veya implantların çıkarılmasından 2 gün önce 400 IU PMSG ve 75 mcg Cloprostenol kas içi
enjekte edildi. USS, KSS, USİ ve KSİ gruplarında ortalama östrüs başlangıç zamanları süngerlerin çıkarılmasından sonra sırasıyla; 27.6±0.4, 27.6±0.4,
28.6±0.4 ve 27.7±0.5 saat olarak belirlendi. Östrüs oranları USS, KSS, USİ ve KSİ gruplarında sırasıyla %95.4, %95.4, %95.4 ve %86.3 olarak tespit
edildi. USS, KSS, USİ ve KSİ gruplarında gebelik oranları sırasıyla %72.7, %68.2, %72.7, %68.2 olarak belirlendi. Konsepsiyon oranları ise USS,
KSS, USİ ve KSİ gruplarında sırasıyla %76.1, %71.4, %76.1 ve %78.9 olarak saptandı. Doğum oranları USS, KSS, USİ ve KSİ gruplarında sırasıyla
%93.8, %86.7, %87.5 ve %93.3 olarak saptandı. Yavru verimleri USS, KSS, USİ ve KSİ gruplarında sırasıyla %133, %130, %135 ve %128 tespit edildi.
USS, KSS, USİ ve KSİ gruplarında elde edilen östrüs başlangıç zamanları, östrüs oranları, gebelik oranı, konsepsiyon oranı ve yavru verimleri
istatistik olarak önemli değildi (P>0.05). Sonuç olarak aşım sezonunda FGA içeren vaginal sünger ve norgestomet içeren kulak implantlarının
PMSG ve PGF2α ile kombine edilerek kullanımı ile östrüslerin başarılı bir şekilde senkronize edilebileceği kanaatine varıldı. Uygulamaların kısa (6
gün) veya uzun (14 gün) süreli olmasının fertilite parametrelerinde bir fark meydana getirmediği, kısa süreli uygulamalarının fertilite açısından
uzun süreli uygulamalar kadar etkin olduğu, saha şartlarında yapılan uygulamalarda süre açısından daha avantajlı olduğu kanısına varıldı.

Anahtar sözcükler: FGA sünger, Norgestomet implant, Fertilite, Keçi

The Effects of Long and Short Term Applications of Progestogen
Containing Vaginal Sponges and Subcutaneus Implants on
Fertility During Breeding Season in Damascus Goats
ǢȖŎŎǋɴ
This study was carried out to determine the effect of short and long term applications of ﬂuorogestone acetate vaginal sponges and
norgestomet ear implants on the fertility parameters on Damascus goats. Eightyeight multiparous goats, between 3-6 years of ages, having
no fertility problem were randomly assigned to 4 groups as; long term sponge (LTS, n=22), short term sponge (STS, n=22), long term implants
(LTI, n=22) and short term implants (STI, n=22). The vaginal sponges were applied for 14 days to LTS group and for 6 days to STS group. The
ear implants were applied for 14 days to LTI group and for 6 days to STI group. In all groups 2 days before the implant or sponge removal
400 IU PMSG and 75 mcg Cloprostenol were injected intramuscularly. Estrous response time were found as 27.6±0.4, 27.6±0.4, 28.6±0.4 and
27.7±0.5 h after the sponge removal in the LTS, STS, LTI and STI groups, respectively. The estrous rates were detected as 95.4%, 95.4%, 95.4%
as 86.3% in the LTS, STS, LTI and STI groups, respectively. The pregnancy rates were 72.7%, 68.2%, 72.7% and 68.3% in the LTS, STS, LTI and STI
groups respectively. The conception rates were found to be 76.1%, 71.4%, 76.1% and 78.9% in the LTS, STS, LTI and STI groups respectively.
The kidding rates were found to be 93.8%, 86.7 %, 87.5% and 93.3% in the LTS, STS, LTI and STI groups respectively. The proliﬁcacy rates were
133%, 130%, 135% and 128% in the LTS, STS, LTI and STI groups respectively. No statistical difference were found in the estrous response time,
estrous rate, pregnancy rate, conception rate, kidding rate and the proliﬁcacy rates among the LTS, STS, LTI and STI groups (P>0.05). It was
concluded that the estrous of the Damascus goats during the breeding season could be synchronized succesfully by the short or long term
application of the FGA sponges and norgestomet implants with the combination of PMSG and PGF2α. No difference in the fertility parameters
in the short or long term application were detected. Short term applications were found as succesful as long term applications. Therefore the
short term applications were found to be more useful for the ﬂexiblity of the usage in the ﬁeld conditions.
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GİRİŞ
Keçiler Akdeniz bölgesi orman içi ve kenarı köylüleri
nin önemli geçim kaynaklarından biridir. Türkiye istatistik
kurumunun 2008 verilerine göre ülkemizdeki keçi varlığı
5.593.561 başa kadar gerilemiştir. Türkiye genelinde keçi
sayısı, küçükbaş hayvan varlığı içinde %21.4 lük paya
sahiptir. Türkiye’deki toplam keçi varlığının bölgelere
göre dağılımı incelendiğinde %26.5 ile Akdeniz Bölgesi ilk
sırada iken, bunu %25.5 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi,
%20.3 ile Ege Bölgesi izlemektedir 1.
Keçi üretimine ilgi son yıllarda artmaktadır. Ancak
geleneksel yöntemlerin uygulanması keçilerin hem süt
hem de yavru verimlerinden tam anlamıyla yararlanmayı
kısıtlamaktadır. Geliştirilen modern yetiştiricilik teknikle
rinin uygulanması ile keçilerden elde edilen verim önem
li düzeylerde artmaktadır.
Koyun ve keçilerde üreme mevsiminde eksojen hor
monlar ile östrüs senkronizasyonu en sık kullanılan
yöntemlerdir. Senkronizasyon için yapılan girişimler
luteal ve foliküler fazın manipülasyonlarını içermekte
dir. Senkronizasyon amacıyla luteolitik etkili PGF2α ya da
progestagenler kullanılmaktadır. PGF2α kas içi ya da deri
altı enjeksiyon, progestagenler ise oral, enjeksiyon, deri
altı implant ve intravaginal olarak kullanılmaktadır 2,3.
Ayrıca aynı amaçla keçilerde oksitosin uygulamaları da
denenmiştir 4,5.
Progesteronun, hipotalamus’u dolaylı olarak da hi
poﬁz ön lobunu baskılayarak FSH ve LH salınımını engel
lediği ve folliküler gelişimi geçici olarak durdurduğu ifade
edilmektedir. Süngerlerin çıkarılması ile bu baskının or
tadan kalktığı ve folliküler gelişimle birlikte östrüs dav
ranışlarının gözlendiği bildirilmektedir 6. Bu amaçla aşım
sezonunda östrüs senkronizasyonu amacıyla en yaygın
kullanılan progestagenler; Fluorogeston asetat (FGA)
ve medroksiprogesteron asetat (MAP) içeren vaginal
süngerler ile norgestomet içeren deri altı implantlardır.
Son yıllarda CIDR da keçilerde senkronizayon amacıyla
kullanılmaktadır 6,7. Motlomelo ve ark.7, Boer ve Güney
Afrika Yerli keçilerinde üreme sezonunda intravaginal
MAP, FGA ve CIDR uygulamalarını karşılaştırmak amacıy
la yürüttükleri çalışmalarında, östruslerin şekillenme za
manında gruplar arasında farklılık olmadığını, fakat öst
rüsün başlangıç zamanında, 3-5 saat kadar farklılıklar
olduğunu bildirmektedirler.
Siklik keçilerde vaginal sünger formundaki proges
tagenler kısa (8 gün) ve uzun süreli (16-20 gün) uygu
lanmakta ve uygulamanın sonlandırılmasını izleyen 2-3
gün içinde östrüsler şekillenmektedir 2. Keçilerde ve ko
yunlarda progestagen uygulamalarıyla süngerlerin çıka
rılması anında veya 48 saat öncesinde PGF2α ve PMSG

hormonları da fertilite ve östrüs oranının artırılması
amacıyla kombine edilmektedir 3,6,8,9. Greyling ve
Niekerk 10 PMSG ile progesteron süngerlerin aşım sezo
nunda kombine kullanımı amacıyla Boer keçilerinde 14
gün boyunca intravaginal sünger (60 mg MAP) ve sün
gerler çıkarıldıktan sonra 300 IU PMSG uygulayarak yap
tıkları çalışmalarında; PMSG enjeksiyonu yapılan hay
vanlarda östrüs süresinin, kontrol grubuna göre önemli
ölçüde kısaldığını belirtmektedirler. Kusina ve ark.11,
aşım sezonundaki Mashana keçilerine 14 gün süreyle
intravaginal sünger, 9 gün süreyle norgestomet kulak
altı implant ve 7 gün süreyle progesteron içeren vaginal
süngerler uyguladıkları ve sünger çıkarılmadan 1 gün
önce 125 μg cloprostenol enjeksiyonu ile yaptıkları sen
kronizasyon çalışmasında; östrüs oranlarının sırayla
%80, %80, %67 olduğunu bildirmektedirler.
Bu çalışmada, aşım sezonunda Şami ırkı keçilerde
norgestomet içeren deri altı implant ve ﬂuorogeston
asetat içeren vaginal süngerlerin uzun ve kısa süreli
uygulamalarının bazı reprodüktif parametreler üzerindeki
etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

MATERYAL ve METOT
Çalışma; Hatay ilinde özel bir keçi işletmesinde bu
lunan 88 baş Şami keçisi üzerinde yürütüldü. Hatay,
Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde 35º52´ ve 37º04´
kuzey enlemleriyle, 35º40´ ve 36º35´ doğu boylamları ara
sında yer almaktadır. Çalışma süresince ortalama çev
re ısısı, gündüzleri 24.4ºC, geceleri 21ºC, ortalama gün
ve gece uzunlukları sırasıyla 14 saat 30 dakika ve 9 saat
30 dakika, ortalama nem oranı ise %69 olarak tespit
edildi.
Çalışmada kullanılan keçiler; sağlıklı, en az bir doğum
yapmış, yaşları 3 ile 6 arasında değişen, döl verimi ile
ilgili bir sorunu bildirilmeyen hayvanlar arasından seçil
di. Araştırma süresince günde bir kez sabahları sağılan
keçiler 07.00-18.00 saatleri arasında merada otlatıldı.
Çalışma süresince oğlaklar günde bir kez sabah sağımın
dan sonra emzirildiler.
Tekeler aşım sezonu başlamadan yaklaşık 1 ay
önce keçilerden ayrıldı ve farklı bir barınakta tutuldu.
Araştırmada 4 adet arama tekesi, 10 adet fertil damızlık
teke kullanıldı.
Keçiler uzun süreli sünger (USS), kısa süreli sünger
(KSS), uzun süreli implant (USİ) ve kısa süreli implant (KSİ)
olmak üzere rastgele 4 gruba ayrıldı.
USS grubuna (n=22) 30 mg ﬂuorogeston asetat içeren
vaginal süngerler (Chronogest CR, İntervet) 14 gün süre
ile, KSS grubuna (n=22) ise 6 gün süre ile uygulandı. Her
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iki grupta da süngerlerin çıkarılmasından 2 gün önce
400 IU PMSG (Chronogest PMSG, İntervet) ve 75 mcg
Cloprostenol (Dalmazin, Vetaş) kas içi enjekte edildi.
USİ grubundaki keçilere (n=22) norgestomet içeren
deri altı implantlar (Crestar, İntervet) 14 gün süre ile KSİ
grubuna (n=22) ise 6 gün süre ile uygulandı. Her iki grupta
da implantların çıkarılmasından 2 gün önce 400 IU PMSG
ve 75 mcg Cloprostenol kas içi enjekte edildi.
Keçilerde östrüs tespiti süngerlerin veya implantların
çıkarılmasından 12 saat sonra başlamak koşuluyla, günde
iki kez, 45 dakika arama tekeleri ile yapıldı. Östrüste
olduğu tespit edilen keçiler damızlık tekeler ile aşıma
alındı. Aşımları gerçekleştirilen keçiler sürüden çıkartıldı.
Bu keçiler aşımlardan 24 saat sonra arama tekeleri ile
tekrar kontrol edildi ve östrüsleri devam edenler ikinci
kez çiftleştirildi.
Gebelikler aşım sonrası 50. günde 5-7.5 MHz konveks
problu ultrasonograﬁ cihazı ile (Pie, Medical, Falco, The
Netherlands) abdominal yolla belirlendi.
Araştırmada, östrüs şekillenme zamanı, östrüs süresi,
östrüs oranı, gebelik oranı, doğum oranı, yavru verimi ve
abort oranları aşağıdaki formüllere göre hesaplandı ve
fertilite parametreleri olarak değerlendirildi.
Östrüs şekillenme zamanı: Süngerin çıkarımından,
aşıma kadar geçen süre (saat)
Östrüs oranı: (Östrüs gösteren keçi sayısı / Senkronize
edilen keçi sayısı) X 100
Gebelik oranı: (Gebe keçi sayısı / Senkronize edilen
keçi sayısı) X 100
Konsepsiyon oranı: (Gebe keçi sayısı / Östrüs gösteren
ve aşım yapılan keçi sayısı) X 100

Doğum oranı: (Doğuran keçi sayısı / Gebe keçi sayısı)
X 100
Yavru verimi : (Doğan oğlak sayısı / Gebe keçi sayısı)
X 100
Abort oranı: (Abort sayısı / Gebe keçi sayısı ) X 100
Araştırmada elde edilen bulguların istatistik analizinde
SPSS 14.0 paket programı kullanıldı. Gruplar arası östrüs
oranı, gebelik oranı, doğum oranı, yavru verimi, abort
oranı değerlerinin farklarının belirlenmesinde Ki-kare
testi, östrüs başlangıç zamanının değerlendirilmesinde
ise one way ANOVA uygulandı.

BULGULAR
KSS ve USS gruplarında 1’er keçinin süngerlerinin
düştüğü belirlendi. USS grubunda süngeri düşen keçi 28
saat sonra östrüs gösterdi ve aşıma alındı. USİ grubunda
1 keçinin implantı 10. günde düştü, 27 saat sonra östrüs
gösterdi ve gebe kaldı. İmplant gruplarında toplam
3 keçinin kulaklarında apse tespit edildi. Çalışmada
gruplara göre elde edilen fertilite parametreleri Tablo
1’de sunulmuştur.
USS grubunda bulunan keçilerin östrüslerinin, sün
ger çıkarılmasından sonraki ortalama 27.6±0.4 saatte
şekillendiği ve %95.4 (21/22) oranında gözlendiği be
lirlendi. Hayvanlarda gebelik oranı %72.7 (16/22) ve
konsepsiyon oranı %76.1 (16/21) olarak elde edildi. Bu
grupta 1 adet keçide abort şekillenirken, doğum oranı
%93.8, yavru verimi %133 olarak belirlendi.
KSS grubunda östrüslerin sünger çıkarılmasından son
ra %95.4 (21/22) oranında ve ortalama 27.6±0.4 saatte
şekillendiği, gebelik ve konsepsiyon oranlarının da sıra-

Tablo 1. USS, KSS, USİ ve KSİ gruplarından elde edilen fertilite parametreleri
Table 1. Fertility parameters according to the LTS, STS, LTI and STI groups

GRUPLAR

ÖSTRÜS
BAŞLANGIÇ
ZAMANI
(S)

ÖSTRÜS
ORANI

GEBELİK
ORANI

KONSEPSİYON
ORANI

DOĞUM
ORANI

ABORT
ORANI

YAVRU
VERİMİ

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

USS

27.6±0.4

95.4
(21/22)

72.7
(16/22)

76.1
(16/21)

93.8
(15/16)

6.25

133

KSS

27.6±0.4

95.4
(21/22)

68.2
(15/22)

71.4
(15/21)

86.7
(13/15)

13.3

130

USİ

28.6±0.4

95.4
(21/22)

72.7
(16/22)

76.1
(16/21)

87.5
(14/16)

12.5

135

KSİ

27.7±0.5

86.3
(19/22 )

68.2
(15/22)

78.9
(15/19)

93.3
(14/15)

6.6

128

-

-

-

-

-

-

-

P

- Gruplar arasında istatistik fark belirlenmedi (P<0.05)
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sıyla %68.2 (15/22) ve %71.4 (15/21) olduğu belirlendi.
Bu grupta 2 adet keçide abort şekillenirken, doğum ora
nı %86.7, yavru verimi %130 olarak belirlendi.
USI grubunda ise östrüslerin sünger çıkarılmasından
sonra %95.4 (21/22) oranında ve ortalama 28.6±0.4 sa
atte şekillendiği gözlendi. Bu hayvanlarda gebelik oranı
(16/22) %72.7 ve konsepsiyon oranı ise (16/21) %76.1
olarak tespit edildi. Bu grupta 2 adet keçide abort şe
killenirken, doğum oranı %87.5, yavru verimi ise %135
olarak belirlendi.
KSI grubunda östrüslerinin, sünger çıkarılmasından
sonraki ortalama 27.7±0.5 saatte şekillendiği ve oranı
nın %86.3 (19/22) olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra
gebelik oranı % 68.2 (15/22) belirlenirken, konsepsiyon
oranı (15/19) %78.9 olarak tespit edildi. Ayrıca 1 adet
keçide abort şekillenirken, doğum oranı %93.3, yavru
verimi ise %128 olarak belirlendi.
Gruplar arasında östrüs başlangıç zamanı, östrüs
oranı, konsepsiyon oranı, gebelik oranı, doğum oranı,
abort oranı ve yavru verimleri açısından istatistik fark
belirlenemedi (P>0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmada toplam 88 adet keçiye vaginal sünger
uygulandı ve uygulama sürecinde 2 keçide süngerlerin
düştüğü tespit edildi. Süngeri düşen keçilerden birinin
28 saat sonra östrüs gösterdiği tespit edildi ve aşıma
alındı. Diğer keçinin süngerinin düştüğü daha sonra fark
edildiği için östrüs kayıtları alınamadı. USİ grubunda
1 keçinin implantı 10. günde düştü, bu keçi implantın
düşmesinden 27 saat sonra östrüs gösterdi ve gebelik
muayenesinde gebe olduğu tespit edildi.
Çalışmada, USS, KSS, USI ve KSI gruplarında östrüs oran
ları sırasıyla %95.4, %95.4, %95.4 ve %86.3 olarak belir
lendi ve gruplar arasında istatistik fark bulunamadı
(P>0.05). Motlomelo ve ark.7 keçilere 16 gün süre ile
intravaginal sünger uygulamasında östrüs oranının %96.7
olduğunu bildirmektedirler. Greyling ve Nest 12, aşım
sezonunda keçilere 14 gün süre ile intravaginal sün
ger uygulamasında %75 östrüs elde ettiklerini belirt
mektedirler. Sönmez ve ark.13, 14 gün süre ile FGA sün
ger kullandıkları araştırmalarında %94.4 oranında öst
rüs elde ettiklerini ifade etmektedirler. Üstüner ve
ark.14, İvesi ırkı koyunlarda 6 ve 12 günlük intravaginal
sünger uygulaması sonucunda kısa süreli grupta orta
lama %77.1 östrüs oranı elde ederken uzun süreli grup
ta %100 oranında östrüs cevabı aldıklarını kaydetmek
tedirler. Ataman ve ark.15, aşım sezonda koyunlarda 12
gün ve 7 günlük intravaginal FGA sünger uygulamasın
da her iki grupta da %100 östrüs oranı elde ettiğini ifa

de etmektedirler. Husein ve ark.16, yaptıkları çalışma
larında 12 gün FGA sünger + PMSG programını kullan
dığı gruplarında 12 koyundan 12’sinin de östrüs gös
terdiğini bildirirken, 4 gün FGA sünger + PMSG kullandık
ları gruplarında ise 12 koyundan 10’unun östrüs gös
terdiğini belirtmektedirler. Araştırmada FGA sünger grup
larından USS ve KSS den elde edilen östrüs oranları
literatürlerde 7,13,15,16 bildirilen oranlarla benzer, Greyling
ve Nest’in 12 14 günlük uygulamasında elde edilen oran
dan yüksek bulundu. Kısa süreli uygulamalarda ise Ata
man ve ark.’nın 15 koyunlarda bildirdiği kısa süreli uy
gulamalarla benzer iken, Üstüner ve ark.’nın 14 İvesi ırkı
koyunlarda kısa süreli uygulamalarda elde ettikleri o
ranlardan yüksekti. Ungerfelt 17, çalışmasında MAP veya
FGA süngerlerin kısa süreli uygulamalarının fertilite
açısından uzun süreli uygulamalar kadar etkin olduğu
nu, hatta saha şartlarında yapılan uygulamalarda es
nekliği sağlaması açısından daha avantajlı olduğunu ifa
de etmektedir.
Araştırıcılar 11,18 keçilerde aşım sezonunda 9 günlük
norgestomet implant uygulaması sonucunda %92 ora
nında östrüs elde ettiklerini belirtmektedirler. Kılboz 19,
üreme mevsimi dışında çebiçlere 12 ve 8 gün süre ile
norgestomet implant uygulamasında herbir gupta %100
oranında östrüs elde ettiğini ifade etmektedir. Freitas
ve ark.20, 11 gün süreli norgestomet implant ve FGA
sünger kullandıkları çalışmalarında %97.4 ve %97.1 ora
nında östrüs elde ettiklerini belirtmektedirler. İmplant
gruplarında elde edilen östrüs oranları literatür verileri
ile 11,19,20 benzer idi. Holtz ve Sohnrey 21 10 gün süreli 1.5
mg norgetomet kulak implantı ve süngerin karşılaştır
dığı çalışmalarında sünger ve implantların etkinliğinde
bir fark belirleyemediklerini kaydetmektedirler. Araş
tırmada elde edilen östrüs oranlarının gruplar arasında
istatistik açıdan farklı olmadığı (P>0.05) tespit edildi.
Farklı progestagenlerin kulak altı implant veya intravagi
nal sünger formlarının uzun (14 gün) veya kısa (6 gün)
süreli uygulanmasının östrüs oranını etkilemediği, kısa
süreli uygulamaların da östrüs oranı açısından uzun süreli
uygulamalar kadar etkili olduğu gözlendi.
Sunulan çalışmada USS, KSS, USI ve KSI gruplarında
süngerlerin çıkarılması ile östrüslerin gözlenmesi ara
sında geçen süre sırasıyla 27.6±0.4, 27.6±0.4, 28.6±0.4,
27.7±0.5 saat olup, gruplar arasında istatistik fark belir
lenmedi (P>0.05). Romano 9, aşım sezonunda keçilerde
13 gün süre ile FGA, MAP ve CIDR uygulamaları son
rasında östrüs başlangıç zamanlarını sırasıyla 32.9±9.7,
48.8±12 ve 40.2±0.5 saat olarak belirtmektedir. Doğan
ve ark.22, Saanen keçilerinde 11 gün süre ile FGA uy
gulaması sonrasında sonrasında östrüslerin 18.0±1.9 sa
atte şekillendiğini belirtmişlerdir. Motlomelo ve ark.7,
16 gün süre ile FGA içeren intravaginal sünger uygu
lamasında östrüslerin ortalama 30.9±0.4 saatte şekil
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lendiğini bildirmektedirler. Husein ve ark.16, koyunlar
da yürüttükleri araştırmalarında 12 gün FGA sünger +
PMSG programını kullandığı gruplarında östrüs baş
langıç saatini 34.5±2.6 saat, 4 gün FGA sünger + PMSG
kullandıkları gruplarında östrüs başlangıç saatini 37.2±2.9
saat olarak saptamışlardır. Ataman ve ark.15 12 ve 7
gün süre ile FGA sünger kullandıkları koyunlarda östrüs
başlangıç saatlerini sırasıyla 44.5±1.8 saat ve 42.9±1.3
saat olarak bildirmektedirler. Araştırmada USS ve KSS
gruplarında elde edilen veriler Husein ve ark.16’nın ko
yunlarda bildirdiği değerlerle uyumlu iken, bazı araş
tırıcılardan 8,9,15 düşük, bazı araştırıcılardan ise 22 yük
sekti. Mellado ve ark.18, 9 gün süreli norgestomet im
plant uygulaması sonucunda östrüs başlangıç saatinin
70±6.8 saat olduğunu ifade etmektedir. Bu değer çalış
mamızdaki implant gruplarından oldukça yüksekti, bu
nun nedeninin çalışmada PMSG kullanılmamasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca uygulamalarda
kullanılan progestagen çeşidi 9, PMSG 10 ve PGF2α 9 uy
gulamalarının östrüs başlangıç zamanını etkileyebile
ceği belirtilmektedir. Dhindsa ve ark.23 PMSG veya teke
etkisinin olmadığı durumlarda keçilerin tamamında öst
rüslerin görülmeyebileceğini ancak 500 IU PMSG enjek
te edildiğinde tüm keçilerin östrüs gösterdiğini ifade
etmektedir. Araştırmamızda grupların tamamı östrüs
takibi ve aşımlar esnasında teke etkisine maruz bırakıl
mış ve tüm gruplara 400 IU PMSG enjeksiyonu uygulan
mıştır. Literatürlerle olan farklılıkların senkronizasyon
prosedürlerindeki farklılıklardan, uygulanan PMSG’den,
araştırmalarda kullanılan keçilerin ırk ve laktasyon sta
tülerindeki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünül
mektedir. Çalışmada progestagenlerin uygulanma form
larının ve sürelerinin, östrüs başlangıç zamanları üze
rine etkisinin olmadığı belirlendi.
Keçilerde aşım döneminde FGA sünger veya nor
gestomet implant kullanılan çalışmalarda gebelik oran
ları %47 ile %80 arasında değişmektedir 7,13,20,23. Araştır
mada ortalama gebelik oranları USS, KSS, USİ ve KSİ
gruplarında sırasıyla %72.7 , %68.2, %72.2, %68.2 ola
rak tespit edildi. Gruplar arasında istatistik fark belir
lenemedi (P>0.05). Doğan ve ark.22, Saanen keçilerin
de yaptıkları çalışmalarında FGA/PMSG/PGF2α kullandık
ları grupta gebelik oranının %71.4 olduğunu ifade et
mektedirler. Kusina ve ark.11, sünger ve implant uygu
lamasının yer aldığı çalışmalarında gebelik oranınları
nın sırasıyla %70 ve %64 olduğunu bildirmişlerdir. AlMerestani ve ark.24, FGA sünger kullanımı ile beraber
PMSG enjeksiyonu yaptıkları çalışmalarında gebelik ora
nını %80 olarak belirtmektedirler. Sönmez ve ark.13, ke
çilerde FGA süngerle yaptıkları çalışmalarında %58.8 ora
nında gebelik sağladıklarını ifade etmektedirler. Awel
ve ark.25, 12 gün süre ile norgestomet implant kullandık
ları çalışmalarında koyunlarda gebelik oranını %71.42

olarak bildirmektedirler. Araştırmamızda elde edile gebe
lik oranları literatürlerde 22,24,25 bildirilen değerlere ben
zer iken, Sönmez ve ark.13 elde ettiği değerden yüksek
bulundu. Çalışmada elde edilen gebelik oranlarında
gruplar arasında istatistiki bir farklılığın olmaması ne
deniyle progestagenlerin farklı formlarının ve kullanım
sürelerinin gebelik oranlarını etkileyemeyeceği kanısına
varıldı. East ve Rowe 26, norgestomet implantlarla elde
edilen fertilite oranlarının FGA süngerlere göre daha
yüksek olduğunu bildirmesine karşın. Holtz 27, sünger
veya implantların fertilite parametrelerinde farklılık mey
dana getirmediğini bildirmektedir.
Araştırmada USS, KSS, USİ ve KSİ gruplarında elde
edilen konsepsiyon oranları sırasıyla %76.1, %71.4, %76.1
ve %78.9 olarak belirlendi. Konsepsiyon oranlarında
gruplar arasında istatistik bir fark belirlenmedi (P>0.05).
Ataman ve ark.15 koyunlarda aşım sezonunda 7 ve 14
gün süreli FGA sünger uygulaması sonucunda her iki
grupta da %86.6 konsepsiyon oranı elde ettiklerini bil
dirmektedirler. Sönmez ve ark.13 15 gün süre ile FGA
sünger uyguladıkları çalışmalarında konsepsiyon oranını
%62.9, Doğan ve ark.22, Saanen keçilerinde FGA/PMSG/
PGF2α uyguladıkları grupta konsepsiyon oranının %70
olduğunu ifade etmektedirler. Motlomelo ve ark.7 ise 16
gün süreli sünger uygulamasında konsepsiyon oranını
%60 olarak belirtmektedirler. Çalışmada elde edilen veri
ler aşım sezonunda progestagenlerin kulanım süresi ve
tipine bakılmaksızın konsepsiyon oranlarını değiştirme
diğini göstermektedir.
Araştırmada USS (%133), KSS (%130), USİ (%135) ve
KSİ (%128), gruplarından elde edilen yavru verimi oran
ları arasındaki farklılık istatistik olarak anlamlı değildi
(P>0.05). Kusina ve ark.11, yavru verimini sünger grup
larında 1.71±0.18, implant gruplarında 1.63±0.16 ola
rak bildirmektedir. Husein ve ark.16, FGA süngeri 12
gün kullandıkları grupta 1.18±0.1 bulurken 4 gün süre
ile FGA sünger kullandıkları grupta 1.11±0.1 olarak bil
dirmektedirler. Ataman ve ark.15, aşım sezonunda ko
yunlarda 12 gün süreli sünger kullandıkları gruplarında
yavru verimini 1.7 olarak bildirirlerken 7 gün süreli kul
landıkları grupta 1.8 olarak belirtmektedirler. Sönmez
ve ark.13 çalışmalarında 1.63’lük yavru verimi elde et
tiklerini vurgulamaktadırlar. Çalışmada elde edilen yav
ru verimi oranları litertür sınırlar içerisinde olup, farklı
progestagenlerin uzun ve kısa süreli kullanımının yavru
verimi üzerinde etkili olmadığı kanısına varıldı.
Çalışmada elde edilen doğum oranları USS, KSS, USİ
ve KSİ gruplarında sırasıyla % 93.8, %86.7, %87.5 ve
%93.3 olarak belirlendi. Doğum oranları yapılan çalış
malarda %60 ile %84 arasında değişmektedir 9,15,18,28.
Araştırmada elde edilen doğum oranları literatür bil
dirimlerinden yüksek bulundu. Bu durumun ırk, bakım,
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beslenme ve abortların fazla olmamasından kaynaklan
dığı düşünülmektedir.

on reproductive performance of goats following estrous
synchronization using intravaginal sponges. Anim Reprod Sci, 114,
183-192, 2009.

Çalışmada FGA içeren vaginal sünger ve norgestomet
içeren kulak implantının PMSG ve PGF2α ile kombine
edilerek uzun ve kısa süreli kullanımı ile östrüslerin
başarılı bir şekilde senkronize edilebileceği kanaatine
varıldı. Uygulamaların kısa (6 gün) veya uzun (14 gün)
süreli olmasının fertilite parametrelerinde bir fark mey
dana getirmediği, kısa süreli uygulamalarının fertilite
açısından uzun süreli uygulamalar kadar etkin olduğu,
saha şartlarında yapılan uygulamalarda zaman açısından
daha avantajlı olabileceği kanısına varıldı.

14. Ustuner B, Gunay. U, Nur, Z, Ustuner H: Eﬀect of long and
short-term progestagen treatments with PMSG on oestrus
synchronisation and fertility in Awassi ewes during the breeding
season. Acta Vet Brno, 76, 391-397, 2007.
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