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‹neklerin Gebelik Oranlar› Üzerine Sun'i Tohumlamadan Sonra
Uygulanan Fertirelin Asetat ve Gentamisin Sülfat'›n Etkisi
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Gelifl Tarihi: 07.12.2000

Özet: Sentetik bir GnRH analo¤u olan Fertirelin asetat›n ve Gentamisin sülfat›n, sa¤l›kl› ya da en az üç defa tohumlanmas›na ra¤men
gebe kalmayan ineklerde, gebelik oran›n› artt›r›p artt›rmad›¤› iki ayr› çal›flmada araflt›r›ld›. Birinci çal›flma, sa¤l›kl› 68 inekte
gerçeklefltirildi. Östrüs tespit edildi¤inde inekler, iki tedavi ve iki kontrol olmak üzere dört gruba rastgele olarak ayr›ld›. Birinci tedavi
grubuna, sun'i tohumlamayla birlikte kas içi, 100 mcg Fertirelin asetat uygulan›rken birinci kontrol grubuna, da sun'i tohumlamayla
birlikte 2 ml steril serum fizyolojik kas içi zerk edildi. ikinci tedavi grubuna, sun'i tohumlamadan bir saat sonra uterus içi 50 ml steril
serum fizyolojikle suland›r›lm›fl 500 mg Gentamisin sülfat enfüze edilirken ikinci kontrol grubuna da sun'i tohumlamadan bir saat
sonra 50 ml steril serum fizyolojik uterus içi uyguland›. ‹kinci çal›flma, en az üç defa tohumlanmas›na ra¤men döl tutmayan 68 inekte
gerçeklefltirildi. Östrüs tespit edildi¤inde inekler, üç tedavi ve bir kontrol grubuna rastgele olarak ayr›ld›. Birinci gruba, sun'i
tohumlamadan hemen sonra, kas içi, 100 mcg fertirelin asetat; 2. gruba, sun'i tohumlamadan 24 saat sonra uterus içi 50 ml serum
fizyolojikle suland›r›lm›fl 500 mg gentamisin sülfat; 3. gruba, her iki tedavi birlikte uyguland›. Hayvanlar k›zg›nl›k tekrar› için gözlendi
ve gebelik teflhisi, tohumlamadan 60 gün sonra rektal muayene ile yap›ld›. Sa¤l›kl› ineklerin birinci tedavi ve kontrol gruplar›nda
gebelik oran› s›ras›yla %47 ve%41.2 idi. ‹kinci tedavi grubunda %70.6 oran›nda gebelik oluflurken, ikinci kontrol grubunun
%53'ünde gebelik belirlendi. Üç ya da daha fazla tohumlanmas›na ra¤men gebe kalmayan ineklerde ilk tohumlamadan sonra gebe
kalma oranlar› tedavi ve kontrol gruplar›nda s›ras›yla, %35, 70, 75 ve 25 idi.
Sonuç olarak, bu çal›flma, sun'i tohumlamadan sonra Gentamisin sulfat›n, ineklerde gebelik oran›n› artt›rma metodu olarak yayg›n
kullan›m›n› desteklemektedir.
Anahtar Sözcükler: ‹nek, fertirelin asetat, gentamisin, gebelik oran›

Effects of Administration of Fertirelin Acetate and Gentamycin Sulphate after Artificial
Insemination on Pregnancy Rate of Cows
Abstract: Two studies were conducted to evaluate if Fertirelin acetate (an analogue of GnRH) and Gentamycin sulphate would
improve pregnancy rate in healthy cows or in nonpregnant cows although they were inseminated three times or more. The first
investigation was carried out in sixty-eight healthy cows. Cows were alloted randomly to one of two treatment groups or one of
two control groups when found to be in oestrus. The first treatment group was treated with 100 micrograms of Fertirelin acetate,
while the first control grup was given saline (2 ml) intramuscularly immediately after artificial insemination. The second treatment
group was treated with 500 mg of Gentamycin sulphate in 50 ml of saline, while the first control group was given saline (50 ml)
by intrauterine infusion one hour after AI. The second investigation was carried out in sixty-eight nonpregnant cows although they
were inseminated three times or more. Cows were alloted randomly to one of four treatment groups when found to be in oestrus:
1) intramuscular injection with 100 micrograms of fertirelin acetate immediately after artificial insemination; 2) intrauterine infusion
with 500 mg of gentamycin sulphate in 50 ml of saline 24 hours after AI; 3) a combination of both therapies; and 4) untreated
controls. Animals were observed for repeat oestrus, and pregnancy diagnoses were made by rectal palpation 60 days after AI. In
the first investigation, the pregnancy rates were 47 and 41.2 per cent for the first treatment and control groups. Of the second
treatment group, 70.6% became pregnant, whereas 537% of the second control group were diagnosed as pregnant. In the second
investigation, their conception rates after the first artificial insemination were 35, 70, 75 and 25%, respectively.
In conclusion, this study supports the general use of Gentamycin sulphate after AI as a method for enhancing pregnancy rates of
cows.
Key Words: Cow, fertirelin acetate, gentamycin and pregnancy rate.

Girifl
‹neklerde arzulanan verime ulaflmak, senede bir yavru
elde edebilmeye ba¤l›d›r. Bu sebeple, ekonomik s›¤›r

yetifltiricili¤inin en önemli amac›, s›¤›rlar›n do¤umdan
sonra, ideal s›n›rlar içinde (45-70 gün) ve ilk
tohumlamada gebe kalmalar›n› sa¤lamakt›r. Artan
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tohumlama say›s›,veteriner hekim ve iflçi ücretleri gibi
tedavi ve bak›m masraflar› ile üretim oran›nda düflüfle
sebep olmas› dolay›s›yla, yetifltirici ve ülke ekonomisinde
önemli ekonomik problemleri de beraberinde getirir.
Son y›llarda, ilk tohumlamada gebelik oranlar›n›
art›rmak amac›yla, tohumlama sonras› enfüzyon,
tohumlama ile birlikte veya tohumlama sonras› siklusun
farkl› günlerinde HCG ya da GnRH veya analoglar›n›n
uygulanmas› yayg›n bir flekilde yap›lmaktad›r (1-3).
Birkaç kez tohumlamadan sonra herhangi bir sebebe
ba¤l› olmaks›z›n döl tutmama olay›, genellikle, bilinmeyen
ovulasyon aksakl›klar›na, erken embriyo ölümlerine,
kilinik bulgularla belirlenemeyen kataral genital organ
yang›lar›na, spermatozoitlerin tafl›nmas›nda meydana
gelebilecek aksakl›klara ve östrüsün zaman›nda tespit
edilememesine ba¤lanmas›n›n yan›s›ra, mevsimler, yafl,
beslenme ve süt verimi de döl tutmaman›n önemli
sebepleri aras›nda say›lm›flt›r (2,4-7). Klinik bulgularla
tespit edilemeyen genital organ yang›lar› gebe
kalmaman›n ya da erken embriyonik ölümlerin ve
progesteron salg›s›n›n yetersizli¤inin de tohumlama
sonras› 8 ve 16. günler aras›nda görülen yüksek orandaki
embriyonik ölümlerin sebeplerinden biri olarak üzerinde
durulmaktad›r (8).
Tohumlama s›ras›nda yap›lan gonadotropin salg›s›n›
bafllatan hormon (gonadotropin releasing hormon =
GnRH) uygulamalarda, genellikle ovulasyon üzerine olan
etkisinden faydalan›larak, ovulasyonlar›n senkronizasyonu
ve dolay›s›yla ovum ile spermatozoitlerin en uygun
zamanda karfl›laflarak fertilizasyon flans›n› yükseltmesi,
ovulasyon sonras› da korpus luteumun daha çabuk
flekillenerek, gebeli¤in devam›nda gerekli olan
progesteron üretimine katk›s› düflünülmüfl ve böylece
ineklerde sebebi kesin olarak ortaya konamayan,
infertilite olgular›ndan, ovulasyon gecikmesi, anovulasyon
ve gebeli¤in erken döneminde progesteron yetersizli¤ine
veya düzensizli¤ine ba¤l› gebe kalamama problemini
ortadan kald›rmak suretiyle, bu uygulamalar›n, döl verimi
üzerine olan olumlu etkisinden faydalan›lmak istenilmifltir
(9-12).
Graaf follikülünün patlamas›n› sa¤lamak, korpus
luteumun fonksiyon yetersizliklerini ortadan kald›rmak ve
endojen progesteron üretimine katk›s›n›n olup olmad›¤›n›
tespit etmek için, hayvanlara tohumlama s›ras›nda veya
luteal dönemde GnRH uygulanm›fl(3,13). ve bir k›s›m
vak'alarda gebelik oranlar›n›n artt›¤› bildirilmifltir (14-
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15). Ancak bir k›s›m araflt›r›c›lar (16-18) da, gebe kalma
oran› üzerine bir etkisinin olmad›¤›n› belirtmesi sebebiyle
bu durum tam aç›kl›¤a kavuflturulamam›flt›r.
Klinik olarak normal olan ineklerin, uterusunda
dikkati çekmeyen, klinik aç›dan belirlenemeyen bir yang›
söz konusu ise, tohumlanmalar›na ra¤men gebe kalmay›p
tekrar k›zg›nl›k göstereceklerdir. Böyle hayvanlarda,
tohumlamay› takiben 6, 12 ya da 24 saat sonra uterus içi
kullan›lan antibiyotikler, embriyonun uterus lumenine
gelmesi için gereken 4-5 günlük süre içerisinde, uterusun
tedavisine yard›m ederek, embriyoyu sa¤l›kl› bir ortama
kavuflturabilece¤i bildirilmektedir (2).
Endometritis ve metritise ba¤l› infertilite vak'alar›nda
döl verimini artt›rmak için, antibiyotikler, hafif antiseptik
solusyonlar, sulfonamidler ve hormonlar yayg›n bir
flekilde kullan›lmaktad›r (19,20). Gebelik oran›n›
artt›rmada, tohumlamadan sonra uygulanacak rahim içi
antibiyotik tedavisi etkin bulunmakla birlikte (21,22),
uterus içi tedaviden baflar› elde edilemedi¤i de öne
sürülmüfltür (23). ‹ntra uterin tedavinin, tohumlamadan
2-24 saat sonra uygulanabilece¤i aç›klanm›flt›r(2,24).
Oxender ve Seguin (25), tohumlamay› müteakip veya
tohumlamadan 15 dakika sonra antibiyotiklerin uterus içi
uygulanabilece¤ini ileri sürmüfllerdir.
Endometritisli hayvanlardan al›nan servikal swap ve
uterus biyopsi örneklerinde yap›lan antibiyogramlarda ve
yap›lan tedavi çal›flmalar›nda gentamisin'in çok etkili bir
antibiyotik oldu¤u aç›klanm›flt›r (26,27).
Bu çal›flmada, sun'i tohumlamadan, sonra uygulanan
Gentamisin sülfat'›n ve Fertirelin asetat'›n klinik olarak
normal olan ya da hayvan sahiplerince üç ya da daha fazla
tohumlama yap›lmas›na ra¤men döl tutmad›¤› belirtilen
ineklerde, gebelik oranlar›na katk›s›n›n olup olmad›¤›n›n
tespit edilmesi amaçland›.

Materyal ve Metot
Çal›flmada, sun'i tohumlamadan sonra uygulanan
Gentamisin sülfat'›n ve Fertirelin asetat'›n klinik olarak
normal olan ya da hayvan sahiplerince üç ya da daha fazla
tohumlama yap›lmas›na ra¤men döl tutmad›¤› belirtilen
ineklerde, gebelik oranlar› üzerine etkisi iki ayr› çal›flmada
araflt›r›ld›. Her ikisinde de Elaz›¤ ili küçük aile tipi
iflletmecili¤ine ait, yafllar› 3-11 aras›nda de¤iflen inekler
kullan›ld›.

A. YILDIZ

Rektal muayene ile gebeliklerin kontrolu:
Hayvanlar, k›zg›nl›k tekrar› için gözlendi ve gebelikleri,
tohumlamay› izleyen 60. günde rektal palpasyon ile
kontrol edildi.

Klinik olarak normal ineklerdeki çal›flma: Seksüel
sikluslar› düzenli olan, üreme yönünden herhangi bir
klinik bozuklu¤u bulunmayan, tabii östrüslerinde sun'i
olarak tohumlanan, postpartum en az 55. günde bulunan
ve do¤umdan sonra hiç tohumlanmam›fl 36 ‹sviçre Esmeri
ile 32 Holstein ›rk› ve melezi 68 inek materyal olarak
kullan›ld›.

Veri analizi: Uygulamalar›n etkinli¤i, uygulamalar ile
uygulamalar›n kendi kontrol grubu sonuçlar›yla mukayese
edilerek de¤erlendirildi. Veriler, ba¤›ms›z gruplarda iki
yüzde aras›ndaki fark›n önemlilik testi ve çok gözlü
2
düzenlerde x testleriyle analiz edildi (28).

Östrüs tespit edildi¤inde inekler, iki tedavi ve iki
kontrol olmak üzere dört gruba, eflit say›da (n=17)
rastgele olarak ayr›ld›. Birinci tedavi grubuna, sun'i
tohumlamayla birlikte 100 mikrogram (mcg) Fertirelin
asetat (Ovalyse, Eczac›bafl›) kas içi zerk edildi. ‹kinci
tedavi grubuna , sun'i tohumlamadan bir saat sonra 50 ml
serum fizyolojikle suland›r›lm›fl 500 mg Gentamisin sülfat
(Gentasol, Eczac›bafl›) uterus içi verildi. Birinci kontrol
grubuna, 2 ml steril serum fizyolojik solüsyonu
tohumlamayla birlikte kas içi; ikinci kontrol grubuna da,
tohumlamadan bir saat sonra 50 ml steril serum fizyolojik
solüsyonu uterus içi uyguland›.

Bulgular
Fertirelin asetat ve Gentamisin sülfat uygulanan klinik
olarak normal hayvanlarda %47.0 ve %70.6 oran›nda
gebelik flekillenirken, bu oran, birinci ve ikinci kontrol
grubunda %41.2 ve %53 olarak saptand› (Tablo 1).
Tedavi etkini¤i yönünden, birinci uygulama ile kontrolü
aras›nda yüzde olarak fark belirlenmesine (%5.8) ve
ikinci uygulama ile kontrolü aras›nda, ayr›ca her iki tedavi
yöntemleri aras›nda yüzde olarak önemli bir fark
olmas›na ra¤men (s›ras›yla; %17.6 ve %23.6) bu fark
istatistiksel olarak anlaml› bulunamam›flt›r (P > 0.05).

Üç ya da daha fazla tohumlama yap›lmas›na
ra¤men, döl tutmayan ineklerdeki çal›flma: Farkl›
›rklardan (32 ‹sviçre Esmeri, 30 Holstein ve 4 Simental
›rk› ve melezi) 68 inek materyal olarak kullan›ld›.
Hayvanlar rastgele üç tedavi (n=20) ve bir kontrol (n=8)
grubuna ayr›ld›. Birinci tedavi grubuna, sun'i tohumlama
ile birlikte 100 mikrogram (mcg) sentetik bir GnRH
analo¤u olan Fertirelin asetat (Ovalyse, Eczac›bafl›) kas içi
zerk edildi. ‹kinci tedavi grubuna, sun'i tohumlamadan 24
saat sonra 500 mg gentamisin sülfat (Gentasol,
Eczac›bafl›) 50 cc serum fizyolojikle suland›r›larak uterus
içi verildi. Üçüncü tedavi grubbuna, iki tedavi flekli birlikte
uyguland›. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama
yap›lmad›.
Tedavi Yöntemi
1.
1.
2.
2.

Uygulama (Fertirelin asetat )
Kontrol (Serum fizyolojik)
Uygulama (Gentamisin sülfat)
Kontrol (Serum fizyolojik)

Gebe
8
7
12
9

Tedavi Yöntemi
Fertirelin asetat(FA) (n = 20) a
Gentamisin sülfat (n = 20) b
FA+Gentamisin sülfat (n = 20) b
Tedavisiz (kontrol) (n=8) a

Döl tutmama rahats›zl›¤› bulunan hayvanlardan;
Fertirelin asetat uygulananlar›n %35'inde, Gentamisin
sülfat uygulananlar›n %70'inde, her iki tadavi birlikte
uygulananlar›n %75'inde ve tedavi uygulanmayan kontrol
grubunun %25'inde gebelik flekillendi (Tablo 2). Tedavi
etkini¤i yönünden birinci tedavi ile kontrol grubu
aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmazken
(P>0.05), ikinci ve üçüncü gruplara uygulanan tedavi
yöntemleri ile kontrol aras›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml› bulunmufltur (P<0.05, P<0.02).

Gebe De¤il
47.0
41.2
70.6
53.0

(%)
“
"
"

9
10
5
8

Gebe
7
14
15
2

53.0
58.8
29.4
47.0

(%)
"
"
"

a,b : Sütündaki farkl› harfler fark›n önemli oldu¤unu göstermektedir.

13
6
5
6

65
30
25
75

Klinik olarak normal 68 ine¤e,
tohumlamayla birlikte kas içi
GnRH ile Serum fizyolojik ve
tohumlamadan bir saat sonra
uterus içi Gentamisin sülfat ile
Serum fizyolojk uygulanmas›
sonucu gebe kalma oranlar›.

Tablo 2.

Döl tutmama rahats›zl›¤› bulunan 60 ine¤e, tohumlamayla
birlikte kas içi uygulanan
GnRH'›n, tohumlamadan 24
saat sonra uterus içine verilen
Gentamisin sülfat'›n ve her iki
tedavinin birlikte uygulanmas›n›n gebe kalma oran›
üzerine etkisi.

(%)
"
"
"

Gebe De¤il
35
70
75
25

Tablo 1.

(%)
"
"
"
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Tart›flma
Hayvanlardan normal ekonomik yararlan›labilmesinde,
hayvan›n ilk tohumlamada ve döl tutmama vak'alar›nda
tedavi sonucu hayvan›n gebe kal›p kalmamas› çok
önemlidir. Bu amaçla bir çok program gelifltirilmifltir.
Ancak bu metodlardan elde edilen gebelik oranlar› ço¤u
zaman tatmin edici düzeyde de¤ildir. Tohumlamaya
paralel olarak kas içi GnRH ya da antibiyotiklerin uterus
içi uygulamas›, gebe kalma oranlar› üzerine oldukça etkili
görülmekte ve bu tedavi flekillerinin s›¤›r yetifltiricili¤inde
oldukça ekonomik yarar sa¤layabilece¤ine inan›lmaktad›r.
Hem normal hem de döl tutmayan ineklere,
tohumlamayla birlikte, çeflitli GnRH analoglar›n›n de¤iflik
dozlarda uygulanmas›n›n gebelik oran›n› art›rmas›
yönüyle etkin bir tedavi oldu¤u bildirilmifltir (29-31).
Bununla birlikte, bu uygulaman›n önemli bir etkisinin
olmad›¤› yönünde görüfller de ileri sürülmüfltür
(17,18,32,33). Chenault (34) ise, gebelik oran›n›
olumsuz yönde etkiledi¤ini bildirmifltir. Tedavide; normal
ineklerde %30-80, döl tutmayan ineklerde %40-60
aras›nda de¤iflen oranlarda bir gebelik elde edildi¤i
aç›klanm›flt›r(3,14,15,32). Uygulama ve kontrol
grubunda s›ras›yla, Aboul-Ela ve El-Keraby (35) % 81.3,
% 54.8; Alaçam ve ark. (9) % 81.81, % 63.88, Ullah ve
ark.(12) % 28.6, % 14.3; Anderson ve Malmo (36) %
58.8, % 54.1 olarak tespit etmifllerdir. Bu çal›flmada da,
normal ineklerde uygulama grubunda %47.0, kontrol
grubunda ise %41.2'lik bir gebe kalma oran› elde edildi.
Kontrol grubuyla k›yaslan›nca her ne kadar yüzde olarak
anlaml› bir art›fl söz konusu ise de GnRH'›n gebe kalma
üzerine pek olumlu etkisi görülmedi. Zira s›¤›rlarda
gebelik oran›n› artt›rmak amac›yla yayg›n olarak
kullan›lan GnRH ve analoglar›na verilecek yan›t›n yüksek
olmas›, uygulama s›ras›ndaki ovulasyon bozukluklar›n›n
bulunup bulunmamas›na ba¤l› oldu¤u ileri sürülebilir. Üç
yada daha fazla tohumlanmas›na ra¤men döl tutmayan
ineklerdeki çal›flmada da, %35 oran›nda bir gebe kalma
oran› elde edildi.
Hayvanlar›n uterusunda dikkati çekmeyen, klinik
aç›dan belirlenemeyen bir yang› söz konusu ise,
tohumlamay› takiben 6, 12 ya da 24 saat sonra uterus içi
kullan›lan antibiyotikler, embriyonun uterus lumenine
gelmesi için gereken 4-5 günlük süre içerisinde, uterusun

tedavisine yard›m ederek, embriyoyu sa¤l›kl› bir ortama
kavuflturabilece¤i bildirilmifltir (2,37,38). Döl tutmama
tedavisinde çeflitli antibiyotiklerin uterus içi kullan›ld›¤›
vak'alarda baflar›l› sonuçlar al›nd›¤› bildirilmektedir
(37,38). Singh ve ark (39) tohumlamadan bir saat önce
uterus içi 250 mg ve 500 mg ampicillin uygulad›klar›nda
s›ras›yla, %69.23 ile 77.78'lik bir gebelik oran›
saptad›klar›n› aç›klam›fllard›r. Saratsis (22), diöstrüste,
tohumlamadan hemen sonra ya da 24 saat sonra, uterus
içi tek doz 20 cc Tardomyocel-L uyguland›¤›nda s›ras›yla,
%87, 73 ve 94 oran›nda bir gebelik elde edildi¤ini
bildirmektedir. Elezov ve ark. (21), tohumlamadan 24
saat sonra gentamisin sülfat kullanarak, uterusta bir
yang› belirtisi bulunmayan k›s›r ineklerde gebe kalma
oran›nda bir art›fl tespit etmifllerdir. Ayn› flekilde Mutiga
(40) da, gebe kalma oran›nda bir art›fl tespit etmifltir.
Mijic (41) ise, tohumlamadan 24 saat sonra uterus içi tek
doz 10 ml Tardomyocel-L uyguland›¤›nda %31 oran›nda
gebe kalma baflar›s› elde ederken, tedavi edilmeyen
kontrol grubunda da %42 oran›nda bir gebelik
flekillendi¤ini
belirlemifltir.
Murawski
(42),
tohumlamadan 10 saat sonra 18 düveye %2'lik Vagothyl
Polfa'n›n uterus içi verilmesiyle, gebe kalma oran›n›n
etkilenmedi¤ini gözlemlemifltir. Benzer flekilde Dohoo
(23) da, gebe kalma oran›n›n etkilenmedi¤ini ileri
sürmüfltür. Bu çal›flmada ise, normal ineklerde,
Gentamisin sülfat'›n serum fizyolojikle hacmi artt›r›larak
tohumlamadan bir saat sonra uygulanmas›nda %70.6
oran›nda kontrol grubunda ise %53 oran›nda bir gebelik
elde edilirken, döl tutmayan ineklerde Gentamisin sülfat'›n
serum fizyolojikle hacmi artt›r›larak tohumlamadan 24
saat sonra uygulanmas›nda %70 oran›nda gebelik elde
edildi. Ayr›ca tohumlama ile birlikte 100 mcg Fertirelin
asetat'›n kas içi ve 500 mg Gentamisin sülfat'›n
tohumlamadan 24 saat sonra uterus içi kullan›m›nda %75
oran›nda gebelik flekillendi¤i tespit edildi.
Sonuç olarak, bu çal›flma ile, tohumlamayla birlikte
Fertirelin asetat'›n kas içi uygulanmas›ndansa
tohumlamadan bir ya da 24 saat sonra Gentamisin
sülfat'›n uterus içi uygulanmas›n›n, gebelik oran›ndaki
düflüklü¤ü önlemede ve döl tutmama durumlar›n›n
tedavisinde bir alternatif olarak de¤erlendirilebilece¤i
sonucuna var›ld›.
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