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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Çiftlik hayvanlarında üreme, üretim açısından büyük öneme sahiptir. Hayvancılıkta
verimin ve kârlılığın önemli bir kısmını yavru verimi oluşturur. Evcil memeli hayvanlardan
yılda en az bir kere yavru almak esastır. Döl verimi düşüklüğüne neden olan faktörlerin
ortadan kaldırılması ve sürünün verim özelliklerinin artırılarak devam ettirilmesi
yetiştiricilikte en önemli husustur.
Tohumlama da başarı sağlamak ve düzenli olarak yavru elde etmek kızgınlık
belirtilerinin takip edilmesi ve en uygun tohumlama zamanının belirlenerek hayvanların bu
zamanda tohumlanması ile mümkün olur. Kızgınlık belirtilerinin takibinde yaşanan
aksaklıklar, tohumlamada başarıyı önemli ölçüde azaltır. Bu durum ise önemli ekonomik
kayıplara neden olur.
Büyük çiftlikler, yetiştirdikleri hayvanların aynı anda kızgınlığa gelmesini ve gebe
kalmasını istemektedir. Bu onlara aynı zamanda doğum yapan dişilerle yaşıt yavruların
bakım ve beslenmesinin daha kolay olması gibi avantajlar sağlar. Yetiştiricilerin arzu
ettikleri bu kolaylıklar ise hayvanların aynı anda kızgınlığa getirilmeleri (senkronizasyon) ve
tohumlanmaları ile mümkün olur.
Ülkemizde, gerek çiftleşme ile geçen hastalıklardan korunmak gerekse de üstün
özelliklere sahip erkek hayvanların sperması kullanılarak verim özellikleri yüksek yavrular
elde etmek yetiştiricilerimizin önem verdiği konulardır.
Bu modülde, dişi hayvanların erkekle çiftleşmeyi kabul ettiği döneme ait kızgınlık
belirtilerinin saptanması, en uygun tohumlama zamanının belirlenmesi, kızgınlığın ve
tohumlamaların istenilen zamana göre planlanması (senkronizasyon) ile ilgili bilgi ve
beceriler yer almaktadır. Yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda donanımlı ve
başarılı meslek elemanı olmanızı dilerim.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile işletmedeki sürünün sağlıklı olarak devamını sağlamak
amacıyla hayvanlardan döl alımını planlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızda faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine giderek
ineklerde döl verimi düşüklüğüne (infertilite) neden olan durumlarını araştırınız.



Döl verimi düşüklüğünün işletmeye verebileceği zararlarla ilgili bir araştırma
yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA DÖL VERİMİ
Üreme, canlıların üreme hücresi oluşturmasından, çiftleşme, gebelik, doğum,
laktasyon ve tekrar çifleşmesine değin birbirine bağlı biyolojik olaylar zinciridir. Çiftlik
hayvanlarında döl verimi önemlidir. Et, süt gibi öteki tüm verimler ancak döl verimi üstün
kuşakların varlığı ile süreklilik kazanabilir. Örneğin yavru doğurmayan bir ineğin süt
vermesi de söz konusu olamaz. İnfertilite yani döl tutmama sorunu işletmenin kârlılığını
daha doğrusu verimlerin devamlılığını etkileyen çok önemli bir olgudur.

1.1. Döl Verimine Etki Eden Faktörler
İneklerde döl verimini etkileyen çok sayıda etmen vardır. Bu etmenler hayvanın
kendisinden, kızgınlık ve en uygun tohumlama zamanının belirlenememesinden,
tohumlamada kullanılan spermadan ve uygulanan teknikten kaynaklanabilir.
Rahim enfeksiyonları (metritis) gibi genital sağlığın bozulduğu hastalıklar döl
verimini etkiler. Ahırlar tekniğe uygun yapılmaz ve altlıklar sık sık temizlenmezse mikroplar
genital kanala girerek hastalık oluşturur. Bu durumu ortadan kaldırmak için ahır temizliğine
ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir.
Doğum esnasında ve sonrasında ineğe gösterilecek özen genital sağlığın
korunmasında önemlidir. Doğum esnasında rahim tamamen açıldığından mikropların
buradan girerek hassas ve güçsüz vücutta hastalık yapma olasılığı artar. Yeni doğum yapan
inek, vücudundaki besinleri yavrusunu oluşturmak için harcadığından güçsüz kalır. Doğum,
yoğun bir hormonal etkinlik sonucu oluştuğundan hayvanlar son derece hassastır. Özellikle
gebeliğin son dönemlerinde ve doğumdan hemen sonra kuvvetli beslenen, doğumu hijyen
kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ve doğum sonrası bakımı iyi yapılan ineklerde bu
tür problemlere daha az rastlanır.

2

Hormonal dengesizlik de döl verimini etkileyen önemli bir faktördür. Hormonlar,
vücutta çok dengeli bir mekanizma ile üreme fonksiyonlarını düzenler. Bu hormonlardaki
düzensizliğin başlıca nedeni eksik ve dengesiz beslenmedir. Düzensiz hâle gelen hormonal
mekanizma, yumurtalıklarda ve rahimde döllenmeyi de engelleyen bir takım bozukluklar
ortaya çıkmasına neden olur. Hormonları dengede tutmak için, protein, karbonhidrat,
vitamin, mineral ve iz elementler yeterli düzeyde hayvana verilmelidir. Hormonal
dengesizlik ve rahim iltihabı geçiren hayvanlar tedavi edilmezlerse kısır kalır ve yavru
vermez.
İneklerde kısırlığa neden olan bir diğer husus da doğumsal olarak oluşan ve ancak
inek cinsel ergenliğe ulaştıktan sonra ortaya çıkan kusurlardır. Yumurtalıkların tam
gelişmemesi, döllenmenin olduğu yumurta kanalının tıkalı olması ve kimi doğumsal
nedenler bunlar arasında sayılabilir.
İneklerde döl verimini etkileyen faktörler ile başarılı suni tohumlama uygulamasının
koşulları çoğu kez iç içedir. Öncelikle tohumlamada kullanılan spermanın muhafazası
önemlidir. Spermaların bozulması halinde spermatozoonlar canlılıklarını ve hareket
kabiliyetini kaybedeceğinden dölleme yetenekleri de ortadan kalkacaktır. Tohumlamayı
yapacak kişilerin buna çok dikkat etmeleri ve sperma tankı içindeki sıvı azot düzeyini sürekli
kontrol ederek gerektiğinde sıvı azot takviyesi yapmaları gereklidir.
Suni tohumlamanın başarısı her şeyden önce yumurta ile ovumun her ikisinin de canlı
olduğu bir zamanda ve uygun bir yerde karşılaşmalarına bağlıdır. Spermatozoonlar sayıca ve
hareket yönünden yeterli olmalıdır. Spermatozoon ile ovumun uygun zamanda buluşabilmesi
ineğin kızgınlık durumunun iyi tespitine de bağlıdır. İnekler genital sağlıkları yerinde olduğu
sürece her üç haftada bir kızgınlık gösterirler. Kızgınlık tespiti ve en uygun tohumlama
zamanının tayini çok büyük bir önem taşır. Bu nedenle özellikle yetiştiricilerin kızgınlık
tespiti konusunda duyarlı olmaları, veteriner hekimin ise kızgınlığı tespit etmeden
tohumlama yapmaması gerekir.
Kızgınlıkta görülen hormon bozuklukları gibi nedenlerle ortaya çıkabilen
düzensizlikler de döl verimini dolayısıyla tohumlamanın başarısını olumsuz yönde etkiler.
Kızgınlık çeşitli nedenlere bağlı olarak ya uzun ya da kısa sürer. Ayrıca ovulasyon da
gecikebilir. Bu durumda inek kızgınlık bitiminden hemen sonra değil de daha sonra
yumurtlar. Tohumlama sonrası spermatozoonlar genital kanalda ovum ile karşılaşmadan ölür
ve döllenme olmaz dolayısıyla gebelik oluşmaz. Bunu önlemenin yolu tohumlamayı yapan
veteriner hekim tarafından yapılacak sistemli bir muayene ve arkasından hormon tedavisidir.
Suni tohumlamanın başarısında tohumlama tekniğinin önemi büyüktür.

1.2. Döl Alımında Planlama Yapmanın Önemi
Planlama, hayvancılık işletmelerinin başarıya ulaşması ve kârlı bir ticari faaliyet
olarak yürütülmesi için en önemli usurdur. Süt sığırı yetiştiriciliğinde sürü büyüklüğünün
korunması, yükset süt verim yeteneğine sahip hayvanların seçilebilmesi, süt veriminin
sürekli ve ekonomik olması öncelikle sürüden düzenli bir şekilde döl alınmasına bağlıdır.
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Döl alımının planlanması ile sürü büyüklüğü ve gelişimi korunurken seleksiyon
uygulamalarındaki başarı da artar. Sürüdeki üstün genotipli hayvanların seçilmesi ve gelecek
neslin bu hayvanlardan oluşturulmasına imkân sağlanmış olur.

Resim 1.1: İneklerden döl alımı

İşletmedeki mevcut hayvanların verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak ve inekleri
üreme ile ilgili hastalıklara karşı korumak amacıyla işletmelerde çok yönlü çalışmalar
yapılmalıdır.
Performans düşüklüğü ve hastalıklar önemli ölçüde ineğin sürüden çıkarılmasına
neden olur. Sürünün hem sağlığına hem de performansına etki eden birçok faktör kontrol
edilebilir. Hayvan sahiplerinin sürü sağlığı ve üreme yönetimi konularında bilgi ve
becerilerini sürekli geliştirmeleri ve veteriner hekiminin hazırlayacağı programları
uygulamaları ile işletme geliri en yüksek düzeye çıkarılabilir.
Yüksek süt verimi olan bir inekten döl alma yaşı ve süresi daha kısadır. Dengeli
beslenme sorunları, eksik bakım ve ineğin konforunun yeterli düzeyde sağlanamaması gibi
nedenlerle ineğin sağlıklı kalma ve yararlanılabilme yaşı ve süresi daha da kısalır. Bunlar da
ortalama sürü yenileme (reforme) maliyetini büyük ölçüde artırır.
Hayvandan yararlanma süresinin kısalması; sürülerin çok daha kısa sürelerde
yenilenmesi, seleksiyonlarla elde edilen genetik ilerlemenin çok daha hızlı bir şekilde
gerçekleşmesine de fırsat oluşturabilir. Gerektiğinde işletmenin hedefleri doğrultusunda
ineklerin sürüde kalma süreleri kısa tutularak genetik ilerlemenin hızlandırılması
planlanabilir.

1.3. İnfertilite (Döl Verimi Düşüklüğü, Kısırlık) ve Sebepleri
İneklerdeki infertilite (döl verimi düşüklüğü) sorunu ülkemiz süt sığırı
yetiştiriciliğinde kârlılığı ve verimliliği azaltan en önemli etmenlerden birisidir. İneklerin
bireysel tedavisi yanında infertiliteyi bir sürü sorunu olarak görüp hazırlayıcı nedenler
üzerinde daha fazla durulmalıdır.
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Döl verimi düşüklüklerinin az bir kısmı genetik, önemli bir kısmı ise çevre
faktörlerinden kaynaklanır. Oransal olarak düşük olan genetik faktörler sürüde uygulanacak
başarılı bir seleksiyon ile giderilebilir. Çevre faktörlerinin, özellikle de bakım ve beslemenin
olumsuz etkileri üzerinde önemle durularak çözüme kavuşturulmalıdır.
İnfertilite, tek bir nedene bağlı olmayıp fizyolojik, patolojik, genetik, mikrobik,
yapısal ve çevresel çok sayıda etkenin ortaklaşa şekillendirdiği bir bütündür. Döl tutma
(gebelik şekillenmesi), çok değişik faktörlerin bir araya gelmesi ile oluşan kompleks bir
olaydır. Bu faktörler arasında genetiği, hormonları, hastalıkları, beslenmeyi, genital sağlığı
ve stresi sayabiliriz. Döl tutma olayının üç önemli boyutu vardır. Bunları hayvan, insan ve
teknik olarak gruplandırabiliriz.

1.3.1. Döl Tutmamanın Hayvana Bağlı Nedenleri
Döl tutmanın hayvan boyutu çok önemlidir. Çünkü döllenme ve yavru gelişimi hayvan
vücudunda gerçekleşir.
Laktasyondaki ineklerden her yıl bir yavru alınabilmesi, ineklerin yeterli ve dengeli
bir şekilde beslenmesine bağlıdır. Rasyondaki ham selüloz, enerji, protein, mineral madde ve
vitamin oranları iyi bir şekilde hesaplanmalıdır. Beslenmeye bağlı infertilite olgularında en
sık rastlanan neden rasyondaki enerji eksikliğidir. Enerji eksikliği düvelerde pubertasın
gecikmesi, ineklerde gizli kızgınlık ve inaktif ovaryumlara neden olabilir.
Hayvan vücudunda döl tutma açısından önemli organlar beyin, yumurtalıklar ve
rahimdir. Beynin uyarısı ile salgılanan cinsel hormonlar yumurtalıklarda yumurtanın
gelişmesini, olgunlaşmasını ve döllenme kanalına atılmasını sağlar. Döllenme sonucunda
oluşan dölüt ya da embriyonun rahime tutunması da yine hormonlar tarafından sağlanır.
Hormon salgılanmasındaki en önemli faktör beslenmedir. Dengesiz beslenme sonucu
ineklerde enerji eksikliği sorunu ortaya çıkar. Hayvanın yemlerle aldığından daha fazla
enerji harcaması olarak tanımlanan bu olgu sonucunda hormon dengesi bozulur ve ineklerde
yumurtanın oluşumunda, gelişiminde ve döllenme kanalına atılmasında aksaklıklar oluşur.
Ovulasyon mekanizmasındaki bozukluklar, çoğunlukla hormonal kaynaklı olup,
adenohipofizden luteinleştirici hormonun (LH) yeterli düzeyde salgılanamamasına neden
olan sebeplerdir. Beslenmesinde enerji eksikliği olan ineklerde vücudun salgıladığı follikül
uyarıcı hormon (FSH) ve LH hormonlarının yumurtalık üzerinde etki gösterememesi sonucu
yumurtlamada aksaklıklar yaşanır. Yumurtlama olsa bile döl tutabilecek yetenekte primer
foliküller oluşmadığından yumurta kanalına atılan yumurtalar döllenemeyecektir. Enerji
eksikliğiyle beslenen inekler ancak sütün pik dönemi bittiğinde ve enerji gereksinimi
azaldığında döl tutabilirler ki, bu dönem dördüncü, beşinci tohumlamaya denk gelir.
Rasyondaki protein eksikliği düvelerde pubertasın gecikmesine, ineklerde ise servis
periyodunun uzamasına neden olur. Servis periyodu, ineğin buzağılamasından yeniden döl
tutuncaya kadar geçen süredir. Ayrıca protein eksikliği sonucu hipofiz bezinin ön lobundan
salgılanan gonadotropik hormon sentezi de azalabilmektedir.
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Döl verimine etkili vitaminlerin başında A vitamini gelir. Süt ineklerinde, A vitamini
noksanlıklarında anöstrus, döl tutmama, retentio secundinarum ve metritis olgularında artış
görülür. Vitamin D eksikliğinde ise östrüslerin başlaması gecikmekte ve östrüsün dış
belirtileri baskılanarak fertilite olumsuz etkilenir. Normal reprodüktif etkinlik için
rasyondaki Ca/P oranı 1,5/1–2,5/1 arasında olmalıdır. Döl tutmayan ineklerin kan serumunda
kalsiyum ve fosfor düzeyinin fertil ineklerden düşük olduğu bildirilmiştir. Bunun yanında
bakır, kobalt, çinko, manganez ve selenyum reprodüktif etkinlik yönünden önemli
minerallerdir.
Ayrıca hormon salgılanmasındaki aksaklıklar sonucu yumurtalıkta kistler meydana
gelir. Sonuçta ya yumurta oluşmaz ya da yumurta oluşsa bile döllenme kanalına atılamaz ve
böylece döl tutmama sorunu ortaya çıkar. Bazen de, yumurta oluşur döllenme kanalına atılır,
döllenir, dölüt ya da embriyo meydana gelir ancak meydana gelen dölüt rahime tutunamaz
ve dolayısıyla yavru gelişemez. Bunun nedeni de özellikle doğumdan sonra sıklıkla ortaya
çıkan rahim iltihaplanmalarıdır. Onun için, inekleri enerji içeriği yüksek kaba ve kesif
yemlerle iyi beslemek ve normal ya da güç doğuma müdahale sırasında hijyene çok dikkat
etmek gerekir.
Esas nedenin hormonal dengesizlikler, hazırlayıcı nedenlerinde yetersiz beslenme,
kalıtsal faktörler ve stres faktörlerin olduğu ovulasyon mekanizmasındaki bozukluklar da
infertilite şekillenmesinde etkilidir. İneklerde ovulasyon, normalde östrüsün bitiminden 12
saat sonra şekillenir. Geciken olgularda ise ovulasyon 24-48 saat sonra şekillenebilir.
Çiftlikte genetik seviyenin, yıllar içinde yapılan ırk ıslahıyla, yüksek düzeye ulaşması,
mutlaka bakım, besleme ve barınak koşullarıyla desteklenmelidir. Aksi takdirde ineklerin
önce döl verimleri, daha sonra süt verimleri düşer ve hasta olur. Çok süt veren inekler
doğumu takiben hızla zayıflamaya ve bu arada günden güne artan bir şekilde süt vermeye
başlar. Giderek süt veriminde pik noktaya çıkmaya çalışan inekler önemli miktarda enerjiye
ihtiyaç duyar. Genetik ilerlemeyle enerji seviyesini paralel tutamayan sütçü işletmelerde de
“döl tutmama” problemi ortaya çıkar.
Yetersiz havalandırma ve sıcaklık artışı, ısı stresinin oluşmasına neden olur. Isı stresi,
ineklerde fertilizasyon zayıflığına sebep olabildiği gibi, özellikle erken embriyonik ölümlere
de neden olabilmektedir.
Doğuştan bir veya iki ovaryumun ve oviduktun olmayışı gibi kalıtsal hastalıklar döl
tutmamanın nedenleri arasındadır. Döl tutmayan ineklerde %14,3 oranında kromozom
bozukluklarına rastlandığı bildirilmektedir.
İneklerde infertilitenin önemli nedenlerinden birisi de genital kanal enfeksiyonlarıdır.
Bu enfeksiyonlar, sütçü ineklerde iki gebelik arası süreyi uzatmak ve üreme yaşamı boyunca
alınacak buzağı sayısını azaltmak suretiyle işletmeye büyük ekonomik zararlar verir.
Mikroorganizmalar (bakteri, virüs, mantar, protozoon), ahır ortamının hijyenik olmayışı, güç
doğum ve doğuma müdahale, çiftleşme ya da sperma yoluyla bulaşarak hastalık oluşturur.
Bazen bu enfeksiyonlara yakalanan inekler normal olarak kızgınlık gösterir, ancak
tohumlandıktan ya da çiftleştirildikten sonra gebe kalmayarak kızgınlığa geri döner.
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Döl tutmayan ineklerde, subklinik seyreden kronik metritisler önemlidir. Kronik
metritisler ciddi bir sistemik bozukluk oluşturmamakla birlikte, servis süresini uzatarak
infertiliteye ve bazen de steriliteye neden olur. Genital organlardaki yangısal bozuklukların
çoğunda embriyonik ölüm şekillenmekte, çok az bir bölümünde ise fertilizasyon
oluşmamaktadır.

Resim 1.2: Uterustaki enfeksiyonu gösteren çara akıntısı

Embriyonal ölümler de infertilitenin bir diğer nedenini oluşturur. Kalıtım, beslenme,
annenin yaşı, uterusta çok sayıda yavru olması, hormonal dengesizlikler ve sıcaklık stresinin
embriyonik ölümlere neden olduğu bildirilmektedir.

1.3.2. Döl Tutmamanın İnsan Kaynaklı Nedenleri
Döl tutmama olayının ikinci boyutu insandır. İnsan denince yetiştirici ya da bakıcı ve
tohumlamayı yapan kişi akla gelir. Yetiştirici ya da bakıcının en önemli görevi inekleri iyi
gözlemleyip ve kayıtlarını düzenli tutup kızgınlıklarını belirlemek ve hızlı bir şekilde suni
tohumlamacıya haber vermektir.
Gerçek kızgınlık zamanının tespit edilmesindeki başarısızlık ve bunun sonucunda
yanlış zamanda tohumlama yapılmış olması en büyük faktördür. Tohumlamayı yapacak olan
uygulayıcıya düşen görev ise en uygun tohumlama zamanını tespit etmek ve ineği tekniğine
uygun olarak tohumlamaktır.

1.3.3. Tohumlama Hatalarına Bağlı Döl Tutmama
Döl tutmamada üçüncü boyut tekniktir. Suni tohumlama uygulamasının tekniğe uygun
yapılmaması da döl verimi düşüklüğüne neden olur. Tohumlama hatalarının ineklerdeki
infertilite olgularının oluşumunda %20 gibi önemli bir paya sahip olduğu söylenir. İneklerin
suni tohumlamasında rekto vajinal tohumlama yöntemi kullanılır. Bu tekniği uygulayan
tohumlamacının deneyimli olması ve hijyenik koşullara çok dikkat etmesi gerekir. Eğer
tohumlama uygun zamanda ve tekniğine göre yapılmazsa diğer tüm koşullar yerine getirilse
bile döllenme dolayısıyla gebelik oluşmaz.
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Tohumlama öncesi kızgınlık ve gebelik muayenelerinin gereğince yapılmaması,
uygun tohumlama zamanının doğru olarak saptanamaması, donmuş spermanın uygun
koşullarda muhafaza edilememesi, payetin tekniğine uygun çözdürülememesi, tohumlamaya
hazırlanması için gerekli olan kurallara uyulamaması ve tohumlama sırasında spermayı
üreme kanalının uygun bölgesine verilememesi gebeliğin oluşmasına engel olabilmektedir.
Spermanın verilmesi sırasında şok, korku ve ağrı meydana gelmesine sebep olan kaba ve
zorlayıcı şekilde tohumlama da başarısızlığın bir diğer nedenidir.
Repeat breeder, en az bir kez buzağılayan 10 yaşından daha genç, genital organlarında
herhangi bir hastalık olmayan ineklerin, üç defa tohumlandığı halde gebe kalmaması
durumunu ifade eder.

1.4. Kısırlığın Hayvancılık Açısından Önemi
Bir süt sığırı işletmesinin kârlı ve verimli olabilmesi her şeyden önce ineklerin yılda
bir yavru doğurmalarına bağlıdır. İneğin gebe bıraktırılma süreci ne kadar kısa ise iki gebelik
arası süre de o kadar kısalır ve ineğin yılda bir yavru doğurması mümkün olur. Doğumdan
sonra belirli aralıklarla yinelenen kızgınlıklarda ineğin tohumlanmaması ya da tohumlandığı
halde gebe kalmaması büyük ekonomik kayıplara neden olur.
Ekonomik amaçlarla yetiştirilen çiftlik hayvanlarının en önemli verim olan döl
veriminin düşmesi diğer verimlerin de azalması ile sonuçlanır. Et, süt gibi ekonomik değer
taşıyan verimlerin bir sürü içerisinde sürekliliği ancak döl verimi üstün kuşakların varlığı ile
sağlanabilir. İneklerdeki döl veriminin bir diğer önemi de yavru doğurmayan ineğin süt
vermeyeceği doğal gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Yavru ve süt vermeyen bir ineğin
yetiştirici açısından hiçbir değer taşımayacağı kuşkusuzdur.
İneklerin kısırlık oranının, süt verimindeki yükselişe paralel olarak gittikçe arttığı
gözlenmektedir. Önemli oranda inek sırf kısır oldukları için kesilmektedir. Döl verimi
düşüklüğü bir sürü soruna sebep olup hayvancılık işletmelerinde büyük ekonomik zararlara
neden olur. Örneğin, döl verimi düşük olup da tedavi edilmeden tohumlanan ve gebe
kalmayan bir ineğin kızgınlık periyodu olan üç haftalık sürede yetiştiriciye verdiği zarar
damızlık değerinin yaklaşık onda biri kadardır. Bu zarar hem anılan süre içinde boşuna
yediği yemden hem de süt üretimine üç hafta daha geç başlamasından kaynaklanır.
Hayvancılığın omurgası sayılan süt sığırcılığında bir ineğin değeri yaşamı boyunca
doğurduğu yavru sayısı, ürettiği süt miktarı ve yetiştiriciye sağladığı kâr ile ölçülür. “Yaşam
Boyu Kârlılık” olarak da tanımlanan bu olgu başlıca iki temel eksen üzerine oturmuştur.
Bunlardan birincisi süt veriminin üstünlüğü, diğeri de üretkenlik süresinin uzunluğudur. İşte
infertilite, sayılan bu iki olguyu da olumsuz etkileyerek işletmenin kârlılığını azaltır.
Sonuç olarak denilebilir ki, kısırlık ineklerin en önemli sorunudur. Çünkü kısır inek
yavru vermez, yavru vermeyen inek de süt vermez. Yavru ve süt vermeyen bir inek boşuna
yem yer, fiziki alan işgal eder, ilaç tüketir, yetiştiriciye büyük zarar verir.
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Sürüde fertilite problemleri, sebepleri ne olursa olsun, boş kalma süresinin uzamasına,
bu da günlük süt veriminin doğal olarak azaldığı geç laktasyon sürecinin uzamasına sebep
olarak laktasyon da toplam süt verimi ve laktasyon ortalama günlük süt veriminin düşük
kalmasına yol açar. Bunun yanında yeni bir buzağının elde edilmesi gebe kalmanın geciktiği
süre kadar bir gecikme ile gerçekleşebilir. Döl verimi düşüklüğüne bağlı ekonomik kayıplar;
günlük süt veriminin düşmesi, daha az sayıda buzağı elde edilmesi, sürünün yenilenme
maliyetinin, veteriner hekim ve suni tohumlama giderlerinin artması şeklinde ortaya
çıkacaktır.

1.5. Evcil Hayvanlarda Üreme
İneklerde infertilite olgularının yeterince anlaşılması ve tohumlama hatalarının en aza
indirilmesi üreme organlarının konumunun ve işlevlerinin iyi bilinmesine bağlıdır.
Üreme organları sadece gametleri ve hormonları üretmekle kalmaz, aynı zamanda
döllenme, gebelik, doğum gibi temel fizyolojik işlevleri de yerine getirir.
Üremeye ilişkin uygulamalar sırasında başarılı sonuçların elde edilmesi için üreme
organlarının neler olduklarının, fizyolojik konum ve işlevlerinin bilinmesi büyük önem taşır.
Hayvanlarda üreme organlarının anatomisi ve fizyolojisi, alan ortak dersi olan “Hayvanlarda
Anatomi ve Fizyoloji” dersinin “Hayvanlarda Boşaltım ve Genital Sistem” modülünde
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İlgili modül tekrar gözden geçirilmelidir. Burada büyükbaş
hayvanların genital organlarına ilişkin bilgilere kısaca yer verilecektir.

1.5.1. Erkek Üreme Organları
Erkek üreme organları; erkek gamet hücresi spermatozoonu (sperm hücresini) üreten
testisler ve ejakülatın (spermanın) bileşiminde bulunan çeşitli salgıları salgılayan eklenti
bezleri ile üretilen spermayı depolayan ve gerektiğinde dışarıya taşıyan kanallar sisteminden
oluşur. Erkek sığırlarda üreme sistemi; iki adet testis, iki adet epididimis, sperma kanalı
(ductus deferens), eklenti üreme bezleri (vesicula seminalis, prostat bezi ve cowper bezi) ve
çiftleşme organı olan penisten oluşur.
Penis; idrarı boşaltmayı ve çiftleşme (koitus) esnasında spermanın vajinaya
akıtılmasını sağlayan bir organdır. Spermatozoonlar penisin içinden geçen üretra aracılığıyla
dışarı taşınır. Üretra idrarın da dışarı atılmasında görev alır.
Testisler vücut dışında skrotum adı verilen deriden kılıf içerisinde inguinal bölgede
funikulus spermatikus aracılığıyla asılı olan bir çift organdır. Testis (orchis); erkek üreme
bezidir. Testisler; epididimis, ductus deferens ve funikulus spermatikusun bir kısmı ile
vücudun dışında scrotal kese içinde bulunur. Erkek üreme hücresi olan spermatozoonların
üretildiği aynı zamanda testosteron gibi hormanların sentezlendiği bir organdır.
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Erkek eklenti bezleri; üretranın başlangıcından itibaren geriye doğru sıralanan vesicula
seminalis, prostat ve cowper bezinden oluşur. Spermanın beslenmesini, canlılığını ve hareket
kabiliyeti kazanmasını sağlayarak genital kanalda ilerlemesini kolaylaştırıcı etkiye
sahiptirler.

1.5.2. Dişi Üreme Organları
Dişi üreme organları; yumurtalık (ovaryum), yumurta kanalı (tuba uterina), rahim
(uterus), vajina, vulva ve klitoristen oluşur.
Vulva, genital kanalın dışa açılan ağzıdır. Dişi üreme organlarından sadece vulva dış
bakıda görülebilir. Kuyruğun altında, anüsün ventralinde yer alan vulva iki dış dudaktan
oluşur. Vulvanınn ventralinde iç kısma doğru klitoris yer alır. Vulva, proöstrüs ve östrüs
evresinde görülen değişikliklerin dış bakıda tespit edilmesi için imkân sağlar.
Vajina, serviksten vulvaya kadar uzanan ortalama 20-25 cm uzunluğunda düz
kaslardan oluşan bir duvara sahip boru biçiminde çiftleşme organıdır. Vajina; tabii
çiftleşmede spermanın depolanmasında ve doğumda yavrunun dışarı çıkarılmasında görev
alır.
Serviks, uterus ile vajinayı birleştiren kalın duvarlı, tavuk boynu şeklinde ve sert
kıvamda bir organdır. Rektal muayenede en kolay tanınabilen organ olması ve suni
tohumlama uygulaması için servikal kanalın geçilmesi zorunluluğu nedeniyle önemlidir.
Uterus, serviksin hemen önünde pelvis boşluğu içerisinde sidik kesesi ile rektum
arasında yer alır. Korpus ve kornular olmak üzere iki kısımda incelenir. Döllenmiş
yumurtanın yerleşip geliştiği, yavrunun doğuma kadar şekillendiği organdır. Döl yatağı ismi
de verilir.
Yumurta kanalı (ovidukt), kornu uteri ile ovaryum arasında yer alan düvelerde 10-12
cm, ineklerde ise 20-25 cm uzunluğunda ve 1-4 mm çapında bir organdır. Ovaryumdan
atılan ovumun yakalanması, döllenmesi ve 3-5 gün içerisinde uterusa iletilmesinde
görevlidir. Ovidukt ayrıca spermatozoonların, dölleme yeteneği kazandığı bir takım
değişikler (kapasitasyon) geçirdiği ve ovumu beklediği yerdir.
Ovaryumlar; oval yapıda, 3-4,5 cm uzunluğunda, 2-2,8 cm genişliğinde ve 1,5-2 cm
kalınlığında bir çift organdır. Ovaryumda, dişi üreme hücresi olan ovum ile birlikte östrojen,
progesteron gibi hormonlar üretilir.

1.5.3. Cinsî Olgunluk ve Aşım Çağı Takibi
Doğumdan üreme organlarının gelişmelerinin tamamlandığı ve hayvanın ilk defa
çiftleşme arzusu duymaya başladığı zamana kadar geçen süreye cinsî olgunluk yaşı denir. Bu
çağa da cinsî olgunluk çağı adı verilir. Irk, beslenme durumu, iklim ve fertlere göre farklılık
gösterir. Sığırlarda bu süre ortalama 6-8 aydır.

10

Üretimde (damızlıkta) kullanma yaşı; cinsî olgunluk çağına ulaşmış bir hayvanın
doğumundan büyümesini yeter derecede tamamladığı zamana kadar geçen süredir. Cinsî
olgunluk çağını damızlıkta kullanma çağı takip eder ve sığırlarda ortalama 15-20 aydır.
Genel kaide olarak, her hayvanın ait olduğu ırkın ergin canlı ağırlığının 3/4'üne ulaşan
hayvanlar üretimde kullanılabilir.
İlk aşım yaşı; damızlıkta kullanma çağına gelen düvelerin ilk defa boğaya verildikleri
veya suni tohumlama yapıldıkları yaştır. Sürüdeki hayvanların büyüme ve gelişme hızını
gösterir. Ayrıca aşım çağına gelen hayvanların sürüye katılma hız ve oranını gösterir.
Sığırlar eşeysel olgunluğa eriştiği yaşlarda damızlıkta kullanılmazlar. Hayvanların
gelişmelerinde, yaşama güçlerinde, konstitüsyonlarında ve sürü ömürlülüklerinde gerilemeye
neden olmadan damızlıkta kullanılabilmesi için cinsî olgunluk ve aşım çağı takibi yapmak
gerekir. Erken yaşlarda istenmeyen gebelik ve doğumların önlenmesi için yetiştirmede erkek
ve dişi buzağılar, dört aylıkken ayrı sürüler haline getirilmelidir.
Pubertasa erişmede, ırk özellikleri ile birlikte bakım ve besleme şartlarının da etkisi
büyüktür. Erken gelişen düveler 14-18 aylık, geç gelişen düveler ise 22-26 aylık
olduklarında ve ergin ağırlıklarının % 75’ine ulaştıklarında damızlıkta kullanılabilir. İdeal
olan, düvelerin ilk doğumlarını 26 aylıkken yapmalarıdır.
Erken gelişen tosunlar 12 aylıktan itibaren geç gelişen tosunlar ise 24 aylık
olduklarında damızlıkta kullanılabilir.

1.5.4. Hayvanları Erken Damızlıkta Kullanmanın Sakıncaları
Düveler pubertasa eriştikten sonra yetiştirmede kullanılabilmeleri için vücut
gelişiminin devam etmesi gerekir. Sığırlar cinsî olgunluk yaşına ulaşır ulaşmaz damızlıkta
kullanılmamalıdır. Çünkü:







Pelvis tam gelişemediği için güç doğum görülebilir.
İlerleyen dönemlerde gebelik oranı düşer.
Hayvanın sürü ömrü kısalır.
Süt verimi düşer.
Sürünün doğum ağırlık ortalaması azalır.
Hayvanların vücut gelişimleri önemli oranda geriler.

1.5.5. Hayvanları Geç Damızlıkta Kullanmanın Sakıncaları
Hayvanları geç yaşlarda damızlığa sokmak da sakıncalıdır. Çünkü:




Generasyonlar arası süre uzar.
Büyütme masrafı artar.
Hayvanlarda yağlanmaya bağlı döl verimi sorunları ortaya çıkabilir.
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1.6. İşletmede Üreme Kayıtları
Hayvancılık işletmesinde başarı için üreme kayıtları düzenli olarak tutulmalı ve
tutulan veriler periyodik olarak izlenip değerlendirilmelidir. Tutulan kayıtların dikkatli ve
periyodik (günlük, haftalık, aylık) incelenmesi sayesinde problemler henüz oluşmadan
önlenebilir.
İşletmede etkin bir planlama için öncelikli olarak sürü ve bireysel hayvan kayıtları
günlük olarak tutulmalı ve saklanmalıdır. Hayvancılık işletmelerindeki kayıtlar hazırlanan
bilgisayar programları ile kolayca toplanabilir. Günlük, haftalık ve aylık kayıtların
değerlendirilmesiyle risk faktörlerinin belirlenmesi ve mevcut problemlerin çözümlenmesi
kolaylaşır. İşletme sahibi ve veteriner hekim toplanan verileri birlikte değerlendirmelidir. Bu
sayede olası risk ve problemlere karşı zamanında etkin tedbirler alınabilir.
Bu amaçla yapılması gereken ilk şey, sürüde üreme döngüsüne (reprodüktif siklus) ait
önemli bilgilerin kayıtlarının tutulmasıdır. Üreme ile ilgili kayıtlarda kullanılan bilgiler;
üreme ile ilgili başarı durumunu mümkün olduğunca erken göstermeli, henüz doğum
yapmamış hayvanlar da dahil olmak üzere tüm damızlıkları hesaba katmalı, problemli
hayvanların oranını ve erken kesime gönderilen hayvanları dikkate almalı, güncel fertilite
durumunu ortaya koyabilmelidir.
Her inek için bütün yaşamını ve hayvanın her türlü özelliğini içine alan bilgileri içeren
bir kayıt oluşturulmalıdır. Burada öncelikli olarak şu bilgiler yer almalıdır:


















Hayvanın ırkı
Doğum tarihi
Anne ve babası hakkında bilgiler
Aşılamalar
Tohumlama tarihi
Kaç kere tohumlandığı
Buzağılama tarihi
Beklenen kızgınlık günleri
Buzağılama tarihindeki durumu
Sağlık problemleri (mastitis vb.)
Uygulanan ilaçlar
Ortalama süt verimi ( haftalık, aylık ortalamalar)
SHS (Somatik Hücre Sayısı) verileri
Beslenme rasyonları hakkındaki bilgiler
Buzağıların günlük canlı ağırlık artışı (gr/gün)
Sürüden çıkarılma tarihi
Alınan örneklerle (süt, dışkı) ilgili laboratuvar sonuçları

Özellikle verim kayıtları seleksiyon ve ıslah programlarının uygulanmasında
önemlidir. Tutulan bu kayıtlar doğru yöntemlerle değerlendirilmelidir. Değerlendirmelerde
yapılacak hatalar tutulan kayıtları değersiz kılar.
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Buzağılarla ilgili mümkün olan her türlü bilgilerin kayıt altına alınmasıyla sağlıklı bir
sürü yönetimi sağlanır. Aynı zamanda damızlık seçimi daha kolay ve doğru bir şekilde
yapılabilir. Genç hayvanların damızlık seçiminde pedigri (soy kütüğü) kayıtları kullanılır.
Çünkü genç hayvanlarda henüz bir süt verimi ve döl verimi gibi verim özellikleri, bu
özellikler henüz şekillenmediğinden bilinmemektedir. Ayrıca genç hayvanları herhangi bir
verim kaydını dikkate almadan sadece dış görünüşüne göre değerlendirmek doğru değildir.
Doğum ile ilgili olarak; doğum tarihi, doğum ağırlığı, ırk ve cinsiyeti, ana ve
babasının numarası ve doğum şekli (normal, güç doğum) vb. bilgileri içeren kayıtlar
tutulabilir. Gelişimsel olarak; çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlık ölçüleri ve vücut ölçüleri
(vücut uzunluğu, cidago yüksekliği, göğüs derinliği, göğüs çevresi) gibi bilgileri içeren
kayıtlar tutulabilir. Besleme ile ilgi olarak sütten kesim süresi, içirilen süt miktarı, kuru yem
tüketimleri ve yemden yararlanma değerleri bilgileri kayıt altına alınır. Sağlıkla ilgili olarak
yapılan aşılamalar ve geçirilen hastalık ve yapılan tedavilere ilişkin bilgiler kayıt altına
alınır.
Yapılan tohumlama sonrasında yapılan işlem yetiştirici tarafından kayıt altına
alınmalıdır. Tohumlama işlemi tamamlandıktan sonra tohumlamaya ait bilgilerin çıktısı
alınarak bir dosya içerisinde muhafaza edilmelidir.

13

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda işletmede döl verimi
planlaması yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler:
Bilgisayar, iş elbisesi, çizme, antiseptik solüsyon, eldiven, not defteri, kalem

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hijyeni sağlayınız.





 Hayvanların
gözlemleyiniz.

genel

durumunu

İş güvenliğine uyunuz.
Önlük giyiniz.
Eldiven giyiniz.
Tertipli ve temiz olunuz.

 Hayvanın davranışlarını kontrol ediniz.
 Hayvanın
sağlık
durumunu
gözlemleyiniz.

 Hayvanların üreme organlarını kontrol  Hayvanların dıştan görülen
ediniz.
organlarını kontrol ediniz.

 İşletmenin üreme
inceleyiniz.

 Döllenmeye
belirleyiniz.

ilgili

müsait

üreme

 İşletmedeki erkek ve dişi hayvanların
durumunu tespit ediniz.
kayıtlarını  Hayvanların doğum tarihlerini tespit
ediniz.
 Hayvanların en son doğurduğu tarihi
tespit ediniz.
 Hayvanların damızlık çağında olup
hayvanları
olmadığını araştırınız.
 Tohumlanacak hayvanları ayrı bir
bölmeye alınız.

 Döllemek için boğa temin ediniz veya
suni tohumlama ekibi ayarlayınız.

 Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak
için tedbir alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Döl veriminin fizyolojik sınırlar içerisinde olmayışını ifade eden terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Suböstrüs
B) İnfertilite
C) Fertilite
D) Heritabilite
E) Balanitis

2.

Aşağıdakilerden hangisi döl tutmamanın hayvana bağlı nedenlerinden birisi değildir?
A) Uterus enfeksiyonu (metritis)
B) Doğumsal (konjenital) bozukluklar
C) Hormonal bozukluklar
D) Kalıtsal bozukluklar
E) Spermadaki motilite azlığı

3.

Aşağıdakilerden hangisi döl tutmamanın tohumlama teknisyenine bağlı nedenlerinden
birisi değildir?
A) Kızgınlık zamanını tespit etmemesi
B) En uygun tohumlama zamanına dikkat etmemesi
C) Kalıtsal bozukluk olması
D) İşlem sırasında korku ve ağrıya neden olması
E) Tohumlamayı tekniğine uygun yapmaması

4.

Aşağıdakilerden hangisi döl tutmamanın yetiştirici ya da bakıcıya bağlı nedenlerinden
birisidir?
A) Kızgınlık zamanını geç haber vermesi
B) Spermadaki motilite azlığı
C) Kalıtsal bozukluk olması
D) Tohumlama öncesi hayvana yem vermesi
E) Tohumlamayı tekniğine uygun yapmaması

5.

Aşağıdakilerden hangisi hayvanları erken damızlıkta kullanmanın sakıncalarından
birisi değildir?
A) Güç doğum görülme ihtimali artar.
B) Hayvanların vücut gelişimleri önemli oranda geriler.
C) Hayvanın sürü ömrü kısalır.
D) Hayvanı büyütme masrafı artar.
E) Süt verimi düşer.
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6.

Aşağıdakilerden hangisi işletmede üreme ile ilgili kayıt tutmanın sağladığı avantajlarla
ilgi olarak doğru bir ifade değildir?
A) Sağlıklı bir sürü yönetimine imkân sağlar.
B) Damızlık seçimi daha kolay ve doğru yapılır.
C) Risk ve problemlere karşı zamanında ve etkin tedbirler alınabilir.
D) Seleksiyon ve ıslah programlarının uygulanmasını kolaylaştırır.
E) Kayıtlar yıllık olarak değerlendirilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyetini başarı ile tamamladığınızda işletmede bulunan hayvanların
aşım zamanlarını belirlemek için kızgınlık belirtilerini gözlemleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızdaki bir hayvan pazarına ya da hayvancılık işletmesine giderek
kızgınlık belirtileri gösteren hayvanları inceleyiniz. Gördüğünüz belirtileri not
ediniz.



Kızgınlık belirtilerini zamanında ve doğru tespit etmemenin işletmeye vereceği
zararlarla ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerle uyarıcı pano
hazırlayarak araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

2. KIZGINLIK BELİRTİLERİ
Kızgınlık, eşeysel olgunluğa (pubertas) ulaşmış, gebe olmayan sağlıklı dişi
hayvanların olası bir gebeliğe hazırlanması ve bunun için erkeği kabul etme davranışları
göstermesidir. Hayvanın gebe kalması bu dönemde tohumlanmasıyla mümkündür.

2.1. Ergenlik (Pubertas)
Üreme organlarının geliştiği ve hayvanların çiftleşme arzusu duymaya başladıkları
zamana cinsî olgunluk çağı denir. Pubertas, cinsiyet organları ile seksüel davranışların türe
özgü hâl almasıdır. İlk olarak dişilerde yumurtalıklarda oluşan dişi cinsiyet hücresinin
(ovum) yumurtalıktan (ovaryum) dışarı atılması (ovulasyon) ile kendini gösterir. Pubertasa
ulaşan dişilerde yumurta, yumurtalıkta olgunlaşıp çıkmaya hazırlanırken hayvanın
vücudunda ve davranışlarında birtakım değişiklikler görülür. Yeni bir yavruyu oluşturacak
yumurtanın döllenerek yavru haline gelmesi için dişi hayvanlarda erkek hayvanı arama isteği
görülür.
Hayvanların cinsel olgunluğa erişmelerinde ırk, bakım, besleme, iklim, stres, ışık,
belirli vücut ağırlığına erişme, yumurtalıktaki östrojenik hormonların salgısı, dış uyarımlar,
erkek hayvanlar ile birlikte bulunma, epifiz ve böbrek üstü bezinin fonksiyonları gibi
faktörler etkili olur. Uygun şartlarda beslenen düvelerde pubertas 7–10. aylarda görülse de
bazen 4-5 aylık olanlar da kızgınlık (östrüs) gösterebilir.
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2.2. Seksüel Siklus ve Hormonal Mekanizması
Pubertasa ulaşan sağlıklı hayvanlar ile gebe olmayan ve doğum sonrası dönem sorunu
bulunmayan (sağlıklı) dişilerin, belirli zaman aralıkları ile tekrarlanan ve dış belirtileri ile de
fark edilebilen erkeği kabul etme özellikleri östrüs olarak adlandırılır. Seksüel siklus, bir
östrüsten diğer bir östrüse kadar geçen süreyi kapsar. Seksüel siklusa ilişkin fonksiyonlar
gebelik şekilleninceye kadar belirli zaman aralıkları ile tekrarlanır.
İnekler, poliöstrik hayvanlardır. Gebe kalmadıkları sürece düzenli aralıklarla yıl
boyunca kızgınlık gösterir.

2.2.1. Seksüel Siklusun Hormonal Mekanizması
Seksüel döngünün düzenli olarak devam etmesi, hipotalamus, hipofiz ve
ovaryumlardan salgılanan hormonların kontrolü altında gerçekleşir. Seksüel siklus içerisinde
dişi cinsiyet hücresi (ovum) oluşturulur ve kızgınlık belirtileri görülür.
Reprodüktif Hormonlar ve Dişi Hayvanlardaki Etkileri
Hormonlar, iç salgı bezlerinden çok az miktarda salgılanarak kan yoluyla gittikleri
hedef organ ve dokularda önemli görevler yapan doğal kimyasal maddelerdir.









GnRH (Gonadotropin Salgılatıcı Hormon): Hipotalamustan salgılanır. Ön
hipofiz bezine etki ederek buradan gonadotropik hormonların (FSH ve LH)
üretimini ve salgılanmasını uyarır.
FSH (Folikül Uyarıcı Hormon): Ön hipofiz bezinde oluşturulur ve buradan
salgılanır. Ovaryumlarda foliküller gelişmeyi ve gelişen foliküllerden östrojen
salgısını sağlar.
LH (Luteinleştirici Hormon): Ön hipofiz bezinde oluşturulur ve buradan
salgılanır. Folikül olgunlaşması ve graff foliküllerinde ovulasyonu sağlar.
Korpus luteumun şekillenmesinde ve progesteron salgısında rol oynar.
Prolaktin (LTH): Korpus luteumun oluşmasında etkili rol oynar. Meme
kanallarının gelişimini sağlar.
Östrojenler: Ovaryumda foliküllerde oluşturulur. En önemli işlevi kızgınlık
belirtilerinin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Dişiye cinsiyet özelliklerini verir.
Progesteron: Korpus luteumdan salgılanır. Dölütün beslenmesini ve gebeliğin
devamını sağlar. Yeni foliküllerin oluşmasını önler.
Prostaglandin F2α (PGF2α): Yumurta hücresi döllenmezse, uterustan salınan
prostaglandinlerin etkisi ile sarı cisim (korpus luteum) küçültülerek etkisi
ortadan kaldırılır.
Oksitosin: Hipotalamusta üretilir ve hipofiz arka lobunda depo edilir. Meme
bezleri ve uterustaki düz kasların kasılmasına neden olur. Spermatozoonların
yumurta ile döllendiği noktaya taşınmasında, doğum esnasında ve sütün
indirilmesinde görev yapar.
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Seksüel siklusun kesintiye uğramadan devam edebilmesi için hipotalamustan
salgılanan gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH), hipofiz ön lobuna gelerek folikül uyarıcı
hormon (FSH) ve luteinleştirici hormon (LH) salınımını uyarır. Hipofiz ön lobundan kana
verilen FSH öncelikle ovaryumlarda bulunan foliküllerin büyümesine ve bunun sonucunda
östrojen salgısının artmasına neden olur. Proöstrüs ve östrüste östrojenin etkisi altında
hücrelerin büyümesi sonucu, dişi genital organlarda bilinen değişiklikler şekillenir.
Östrojenin etkisiyle gerek çiftleşme gerekse spermatozoonların yumurtayı döllediği yumurta
kanalı (ovidukt) bölgesine ulaşması için uygun ortam hazırlanır. Bunda çara salgısı ile döl
yolunun ritmik kasılmalarının etkisi büyüktür.
Östrojen, periferik kanda belirli bir yoğunluğa ulaşarak hipotalamusa etki eder ve yeni
bir GnRH salgısına neden olur. GnRH, yeniden hipofiz ön lobuna etki ederek LH salınımını
uyarır. Kan yolu ile ovaryumlara gelen LH etkisiyle 24 saat sonra graff folikülü patlayarak
ovulasyon şekillenir. Ovulasyon sonrası östrojen salgısı azalır ve ovulasyon çukurluğunu
luteal hücreler doldurmaya başlar. Bu sırada lipidlerin toplanması ile luteal hücreler sarı
renge boyanır. Korpus luteumun şekillenmesini takiben progesteron salgısı başlar.
Progesteron, hipotalamusu etkileyerek yeni bir GnRH salgısının oluşmasını engeller.
Progesteronun etkisiyle servikal mukus (çara) koyulaşarak serviksin bir tıpa ile kapanmasını
sağlar. Progesteron hem uterustaki kontraksiyonları engeller hem de endometriyumdaki
bezleri uyararak muhtemel bir gebelik için uterustan, uterus sütü adı verilen ve embriyonun
beslenmesini sağlayan sıvıyı salgılar. Östrojen ve progesteron sinerjik etki ederek çiftleşme,
erkek cinsiyet hücresi olan spermatozoonun yumurtayı (ovum) döllemesinde (fekondasyon),
gebelik ve doğumun şekillenmesinde önemli rol oynar.
Fekondasyon şekillenmediğinde uterustan salgılanan PGF2α, kan yolu ile ovaryumlara
gelerek korpus luteumun küçülerek erimesine (luteolizis) neden olur ve progesteron sentezini
durdurur. PGF2α hem progesteron salgısının durmasına hem de korpus luteumun
küçülmesine neden olur. Kan progesteron yoğunluğunun düşmesi ile gonadotropinlerin (FSH
ve LH) serbest kalıp ovaryumlara etkimesiyle yeni bir östrüs dönemi başlar.

2.2.2. Ovaryumda Siklus Süresince Görülen Değişiklikler
Seksüel siklus süresince hormonal mekanizmanın kontrolü altındaki ovaryumlarda
yapısal değişiklikler olur.
2.2.2.1. Foliküler Gelişme
Seksüel siklusta ovaryumlardaki foliküler gelişme, birçok folikülün belirli oranlarda
dalgalar halinde gelişmesi şeklinde olur. Her siklusun başında her biri bir ovum içeren belirli
miktarda folikül, FSH’ın etkisiyle gelişir. Folliküller gelişme dönemlerine göre primer,
sekonder, tersiyer ve graff folikülleri olarak isimlendirilir. Tersiyer ve graff folikülleri daha
gelişmiş, antrumları giderek büyümüş, folikül sıvısı ile dolmuştur ve ovum içermektedir.
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Şekil 2.1: Seksüel siklus boyunca ovaryumda görülen değişiklikler

2.2.2.2. Ovulasyon
Ovulasyon, olgunlaşan graff folikülünün patlayarak folikülün içerisindeki dişi cinsiyet
hücresinin (ovum) dışarı atılması olayına denir. Ovulasyon, artan LH hormonunun etkisiyle
oluşur. İneklerde ovulasyon, östrüsden 8-16 saat sonra şekillenir.

Resim 2.1: Ovulasyon öncesi graff folikülü

Ovulasyon sırasında folikülde oluşan yırtıktan önce folikül sıvısı dışarı akar. Daha
sonra folikül sıvısı içerisinde serbest hâlde bulunan ovum, fimbria ovarica tarafından
yakalanarak yumurta kanalında ampulla bölgesine doğru iletilir. Döllenme oluşmazsa ovum
hızla yaşlanarak dejenere olur.
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2.2.2.3. Korpus Hemorajikum
Ovulasyondan sonra graff folikülünde oluşan boşluk kanla dolar. Oluşan bu yapıya
korpus hemorajikum adı verilir.

Şekil 2.2: Ovulasyon ve sonrasında korpus luteumun oluşması

2.2.2.4. Korpus Luteum

Resim 2.2: Ovaryum üzerinde korpus luteumun görünüşü

Korpus luteum, ovulasyon olan foliküllerde artış gösteren luteal hücrelerin, LH’ın
etkisiyle büyümesi ile şekillenir. Korpus luteumdan progesteron hormonu salgılanır.
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2.2.2.5. Korpus Albicans
Korpus luteumun küçülmesiyle oluşan beyazımsı renkte bağ dokudan oluşmuş yapıdır.

2.2.3. İneklerde Seksüel Siklus
İneklerde östrüs siklusu uzunluğu, 21(18-24) gün, östrüs süresi ise 12-18 saattir.
İneklerde bir östrüs döneminden diğer bir östrüs dönemine kadar geçen süre ortalama 21±3
gündür. Seksüel siklus sürecinin başlangıç ve bitimi kesin sınırlar içinde düşünülemez.
Devam eden bir siklus süreci içerisinde gelecek siklusun hazırlığı başlar ve bir önceki
siklusun fonksiyonel yapıları devam eder.
Siklusun süresi; bakım, besleme, ırk, iklim, ahırda boğanın bulunması ve ineğin
serbest dolaşması gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ahırda boğanın bulunduğu ve ineğin serbest
dolaştığı hâllerde siklus daha kısa sürer. Düvelerde siklus süresi ineklere göre daha kısadır.
İneklerde siklus süresi aşırı soğuk ve sıcak havalarda 25 güne kadar uzayabilir.
Doğum Sonrası (Postpartum) İlk Östrüs
Postpartum ilk östrüsün tespitinde çok dikkatli gözlem yapmak gerekmektedir.
İneklerde, doğumdan sonra uterusun involusyonu (küçülerek normal konumuna gelmesi) ve
yenilenmesi (rejenerasyonu) süresince fizyolojik olarak seksüel aktivite görülmemesi
postpartum anöstrüs olarak adlandırılır.
Postpartum ilk östrüsün görülmesi ineğin ırkına, yaşına, vücut ağırlığına, mevsime,
bakım ve beslenmeye, doğumun güç veya normal oluşuna ve süt verimi gibi faktörlere
bağlıdır. Özellikle aşırı soğuk ve sıcak havalar postpartum anöstrüs süresinin uzamasına
neden olmaktadır. Doğumdan sonraki ilk östrüs genellikle sakin geçer. Günde iki kez
sağılan, bakım ve beslenmesi iyi olan inekler doğumdan 13-26 gün sonra östrüs gösterirler.
Ancak doğum sonrası ilk östrüsün dış semptomlarının belirgin olmaması nedeniyle bu östrüs
hayvan sahipleri tarafından gözlenemeyebilir. İdeal tohumlama için 45 gün sonraki
kızgınlıkta suni tohumlama yapılmalıdır.
Östrüs Siklusu Uzunluğu
İnekte normal östrüs siklusu 21±3 gün sürer. Klasik olarak östrüs (18 saat), metöstrüs
(1-4 gün), diöstrüs (5-18 gün), proöstrüs (18-21 gün) olmak üzere dört evreye ayrılır.

Grafik 2.1: İnekte Östrüs Siklusu Süreleri
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2.2.3.1. Proöstrüs
Kızgınlık (östrüs) öncesi dönemdir. Bu evrede FSH etkisiyle foliküler gelişme başlar.
Kızgınlık belirtileri kendisini göstermeye başlar.
Siklusun l8-2l. günleri arasında, 3-4 gün sürer. Proöstrüs evresinde, diöstrüs
döneminde vulva dudaklarında görülen enlemesine kıvrımlar kaybolur. Vulva hafif' ödemli,
vajina ise hiperemik ve nemlidir. Uterusun kıvamında artış vardır ve dokunulduğunda
kontraksiyonlar şekillenir.
Davranışlarda önemli değişiklikler gözlenir. Diğer hayvanlar üzerine atlama
eğilimindedir. Süt verimi ve yem tüketimi azalır. Proöstrüsün sonuna doğru bu belirtiler
şiddetlenerek servikste sulu müköz kıvamda akıntı görülür. Proöstrüs, hayvan sahibinin
dikkatini çekmesi açısından östrüsün belirlenmesi için önemlidir.
2.2.3.2. Östrüs
Kızgınlık belirtilerinin ortaya çıktığı dönemdir. Seksüel siklusun bu evresinde
ovaryumda graff folikülü bulunur. Bu dönemde dişi hayvan erkeği kabul eder ve onunla
çiftleşir.
Serbest dolaşan ineklerde östrüs süresi, ineğin boğayı ilk ve son kabulü ile sınırlıdır.
İneklerde östrüs ortalama 12-18 saat (8-30 saat) sürer. Yüksek süt verimli ineklerde bu süre
genellikle daha kısadır. İneklerde diğer evcil hayvanlara göre östrüsün kısa sürmesi, doğru
tespit edilmesi hâlinde suni tohumlama ile yüksek gebelik oranlarının elde edilebilmesi
açısından büyük avantaj sağlar.
Östrüsteki inekler özellikle ayakta dururlar ve bulundukları yerden zor hareket
ettirilirler. Beden ısısı ve kalp atışları artmıştır. Yem alımı ve süt verimi azalmıştır. Serbest
olarak dolaşan inekler, boğayı kendi üzerine atlamaya zorlayacak şekilde sürekli önünde
dururlar. Diğer ineklerin de kendisine atlamasına izin verirler. Bu nedenle sağrı bölgesinde
özellikle sakrum üzerindeki tüylerin yer yer döküldüğü gözlenir.

Resim 2.3: Östrüsteki bir ineğin başka bir hayvanın üzerine atlamasına izin vermesi
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İneklerin vulva dudakları ödemli, yumuşak ve hafif hiperemiktir. Vulvada enlemesine
görülen kıvrımlar tamamen kaybolmuştur. Vulvadan bu dönemde yumurta akına benzer
özellikte akıntı (çara) gelir. Çara akıntısı başlangıçta sulu bir kıvama sahiptir. Çaranın
kıvamı proöstrüste ve östrüs başlangıcında suludur ve östrüsün ilerlemesi ile koyulaşır.
Östrüste çaranın elastikiyeti artar ve vulvadan tarsal ekleme kadar kopmadan uzar.
Çara, çiftleşme esnasında vajinada kayganlığın oluşmasını sağlar. Çaranın bakteri
üremesini önleyici etkisi de vardır. Çaranın pH'ının alkali olması spermatozoonların yaşam
süresini uzatır. Yaşlı ineklerde çara içerisinde beyaz parçacıkların görülmesi normaldir.
Östrüs sırasında hayvanın bel ve sakrum arasındaki bölgesi baş ve işaret parmakları ile
sıkıldığında kuyruğunu kaldırıp yana doğru çekmesi kabul refleksi olarak adlandırılır.

Resim 2.4: Vulva muayenesi

Östrüsteki hayvanlarda feromon olarak adlandırılan ve anal bölgedeki ter bezleri
tarafından salgılanan kimyasal maddeler, vücut sıvılarına (servikal mukus, idrar, süt ve kana)
karışarak aynı türdeki diğer hayvanlar tarafından algılanmasına ve bu hayvanlarda da östrüs
belirtilerinin uyarılmasına neden olur.

Şekil 2.3: Feromonun algılanması

Vajina hiperemik, nemli ve tabanında fazla miktarda çara birikmiştir. Serviksin vajinal
ağzı açık ve hiperemiktir. Uterusun tonusu artmıştır. Ovaryumda ovulasyon öncesinde
folikülde yumuşak bir fluktuasyon hissedilir. Ovulasyon öncesi foliküllerin palpasyonunda
dikkatli olunmalıdır. Gelişigüzel yapılan palpasyonlar foliküllerin patlamasına neden olur.
Olgun bir graff folikülün çapı 2,5 cm'ye kadar ulaşır. Süt progesteron seviyesi düşer.
Özellikle östrüs günü progesteron seviyesi 1 ng/ml’nin altına düşer.
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2.2.3.3. Metöstrüs
Kızgınlık sonrası dönemdir. Bazı hayvanlarda ovulasyon bu dönemde gerçekleşir.
Kızgınlık belirtileri ortadan kalkmaya başlamıştır. Dişi hayvan metöstrüs döneminde
çiftleşmeye izin vermez.
Vajina ve vulvadaki hipereminin kaybolması, servikal kanalın kapanması gibi
belirtiler ile başlar. Metöstrüsteki inekler boğanın aşmasına izin vermez. Metöstrüs 3-4 gün
sürer. Bu dönemde vajinal mukus kanla karışıktır. Kan, genellikle östrüsten 2 gün sonra çara
ile birlikte vulvaya ve kuyruğa bulaşmış şekilde görülür. Özellikle suböstrüsteki hayvanların
seksüel aktivitelerinin dışardan tanınabilen tek belirtisi metöstrüs kanamasıdır.

Resim 2.5: İnekte metöstrüs kanaması

Suböstrüs gösteren hayvanlarda metöstrüs kanamasından 18-19 gün sonra, östrüs
kontrolleri daha dikkatli yapılmalıdır. Ayrıca metöstrüs kanamaları ineklerin erken veya geç
tohumlandığının da bir ölçüsü olabilir. Tohumlamadan 2 gün sonra görülen metöstrüs
kanaması tohumlamanın uygun zamanda yapıldığının işaretidir.
Ovulasyon
Ovulasyon metöstrüste, genellikle östrüs semptomlarının bitiminden 8-10 saat sonra
şekillenir. Nadir olarak östrüs sırasında da ovulasyon görülebilir. Ovulasyon sonrasında
ovaryumda korpus luteum şekillenmeye başlar. Korpus luteum, LH'ın etkisiyle ovulasyon
görülen foliküllerdeki luteal hücrelerin büyümesi ile şekillenir. Korpus luteumun büyümesi
ortalama olarak 12 gün sürer. Ovulasyondan 5 gün sonra luteal doku graff folikülünün iç
boşluğunu tamamen doldurup dışarı taşmaya başlar.
2.2.3.4. Diöstrüs
Diöstrüs dönemi seksüel siklusun en uzun süren evresidir. Bu dönemde ovaryumlarda
olgun bir korpus luteum yer alır. Korpus luteumdan salgılanan progesteron, uterusun iç
tabakasının (endometriyum) kalınlaşmasına, burada bulunan bezlerin büyüyerek salgı
üretmesine neden olur.
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İneklerde ortalama olarak 10-14 gün sürer. Bu dönemde ovaryumlarda olgun bir
korpus luteum yer alır. Serviks kapalı olup, uterusun tonusu kaybolmuştur. Ovulasyondan
sonra 12-16. günler arasında korpus luteum maksimum büyüklüğe erişmiş ve tipik mantar
formundadır. Gebelik oluşmazsa diöstrüsün sonuna doğru PGF2α etkisiyle korpus luteum
küçülmeye başlar.
Korpus luteumun küçülmesi ile birlikte yeni bir graff folikülünün oluşması için de yol
açılmış olur. Diöstrüsün 10-12. günleri arasında ovaryumlarda bulunan tersiyer foliküllerden
birinin fazla gelişmesi ve buna bağlı olarak folikülden yüksek düzeyde östrojen salgılanması
hayvanlarda yalancı kızgınlık semptomlarının ortaya çıkmasına neden olur. Siklus ortasında
görülen bu folikül, hayvanın bazen diöstrüste tohumlanmasına neden olabilir.

2.2.4. Anöstrüs ve Suböstrüs
Anöstrüs, seksüel siklusun şekillenmemesi, gebe olmayan hayvanların kızgınlık
göstermemesi durumudur. Gebelik yönünden gecikmelere, doğumlar arasındaki sürenin
uzamasına ve verim kayıplarına neden olur.
Suböstrüs, bazı hayvanların normal seksüel siklus aktivitesine sahip olmasına rağmen
östrüs belirtileri göstermemesi durumuna verilen isimdir.

2.3. İneklerde Kızgınlık (Östrüs) Belirtilerinin Tespiti
Östrüs, doğal aşımın olduğu veya suni tohumlamanın yapıldığı dönemdir. Süresi inek
ve düveler arasında değişiklikler göstermekle birlikte 12–24 saat aralığında çok kısa sürmesi
nedeniyle östrüs takibi çok önemlidir.
Genellikle kızgınlığın belirlenmesinde gözlem ve takvim yöntemi kullanılmaktadır.
Bundan başka vajinal ısının ölçümü, kondüktivimetre ile vajina mukozasının direncinin
ölçülmesi, süt/kan progesteron testi, vajina pH’ının ölçülmesi, vücut ısısının ölçümü, arama
boğaları, ultrasonografik muayene, pedometre ve kuyruk boyası yöntemi gibi teknik
yöntemler de kullanılır.

2.3.1. Östrüsün Gözlem Yöntemi ile Belirlenmesi
Gözlem yöntemi basit ve pratik olduğu için östrüs tespitinde yaygın olarak kullanılır.
Ancak gözlem yönteminin başarısını hem gözlem yapan kişinin becerisi hem de harcanan
zaman önemli ölçüde etkiler. En uygun tohumlama zamanının belirlenmesi açısından gözlem
ile östrüs tespiti oldukça güvenilir bir yöntemdir. Özellikle büyük sürülerde takibin zor
olması, zaman ve sabır gerektirmesi ise gözlem yönteminin olumsuzluklarını oluşturur.
Gözlem Yapacak Kişinin Özellikleri
Gözlem yöntemiyle östrüsün doğru olarak belirlenmesinde gözlem yapacak kişi çok
önemlidir. Çünkü gözlemcinin doğru bir tespit yapması ve uygun tohumlama zamanını
belirlemesi gerekir.
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Gözlemin doğruluğu; gözlem yapan kişinin bilgisine, tecrübesine ve doğru zamanı
seçmesine bağlıdır. Gözlem, yeterli zaman ayrılarak, sık aralıklarla yapılmalıdır. Ayrıca
tohumlama yapılsın ya da yapılmasın tüm gözlemler kaydedilmelidir. Gözlem sessizce ve
inekler rahatsız edilmeden yapılmalıdır. Aktivitesi fazla olan ve diğer hayvanlarla temas
kurma eğilimindeki ineklerin takibine daha fazla özen gösterilmelidir.
Gözlemin Zamanı, Sıklığı ve Süresi
Gözlemin zamanı, sıklığı ve süresi önemlidir. Gözlem sağım ve yemleme sırasında
yapılmamalıdır. Östrüs tespitinin yemleme sırasında yapılması zor olduğu gibi, ineğin yemle
ilgilenmesi belirtilerin görülmesini engeller. Sağım ve yemlemeden sonra, ineklerin çoğu
bölmelerinde dinlendiğinden östrüs davranışları daha kolay gözlenebilir. Sağımdan önce
yapılan gözlemler ise daha düşük tespit oranı vermektedir.
Östrüs takibi için en uygun zaman 18.00–06.00 saatleri arasıdır. Bir başka deyişle en
verimli gözlem yapılan saatler, sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılan gözlemlerdir.
İneklerin %62’sinin günün geç saatlerinde östrüs gösterdiği ve gece saatlerinde daha fazla
atlama aktivitesi gösterdiği belirtilir.
Hayvanlar en az 20–30 dakika gözlenmelidir. Daha sık ve daha uzun süreli gözlemler
de yapılabilir. Günde dört kez 30’ar dakika yapılan gözlemlerde östrüs %100’e yakın oranda
tespit edilebilirken gözlemin günde iki defa yapılması halinde bu oran %60’a düşer.
Gözlemin Kriterleri
Gözlem yöntemine göre östrüs, ineğin atlanıldığında hareketsiz durmasından,
hareketsiz durmayıp kaçmasına kadar geçen süredir. İneklerde ortalama östrüs süresi 18 saat
olmakla birlikte bu zaman birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.
Östrüsteki ineklerin gösterdiği en önemli belirti, başka bir inek üzerine atladığı zaman
hareketsiz durması ve kaçmamasıdır. Kızgınlıktaki inekler huzursuz olup aktivite artışı ile
diğer ineklere atlama davranışı gösterir. Ancak ineğin kaçma imkânı yoksa, hastalık, korku
veya bir yaradan dolayı kaçamaması gibi durumları yanıltıcı olabilir.
Östrüsün en sık gözlenen belirtilerinden birisi de östrüsteki ineğin diğer ineklere
atlamasıdır. Bazen balyalara, bakıcısına vb. şeylere de atlayabilir. Tohumlama zamanının
belirlenmesinde, ineğin atlanıldığında hareketsiz durması en önemli bulgudur. İlk hareketsiz
durmanın gözlenmesinden 12–18 saat sonra yapılan tohumlamalarda en yüksek gebelik oranı
elde edilmektedir. Kızgınlık tespitinde en yüksek doğruluk oranı, atlanıldığında önünde
hareketsiz durma ile süt progesteron düzeyinin düşük olduğu zaman bulunmuştur.
Gözlem sırasında vulvada ödem ve kızarıklık ile çara akıntısına dikkat edilmelidir.
Sekonder belirtiler ineğin östrüste olduğunu göstermekle birlikte daha çok östrüse yakın bir
zamanda olduğuna işaret eder. Kuyruk bölgesi kıllarının çamurlu ve karışık olması, ses
karakterinin değişmesi ve aşırı böğürme, huzursuzluk, diğer ineklerin vulvasını koklama ve
yalama, vulvadan çara gelmesi (bacağa ve kuyruğa yapışmış olabilir) östrüsün sekonder
belirtileridir.
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Gözlem Yöntemiyle Östrüs Tespit Oranını Etkileyen Faktörler







Suböstrüs: Bazı inekler normal aktiviteye sahip olmalarına rağmen östrüsün dış
belirtilerini göstermezler.
Östrüs periyodunun kısa olması: Bazı ineklerde normal değerlerin altında bir
sürede kızgınlık siklusu gözlemlenir. Normal kızgınlık süresi 12–18 saat
olmakla birlikte yüksek süt verimli ineklerde bu süre 4–6 saate kadar düşer.
Yeterli zaman: Östrüs tespiti için yeterli zaman ayrılmalıdır.
Östrüs zamanı: Östrüs belirtilerinin daha çok geç saatlerde ortaya çıkması ve
bu saatlerde yeterince dikkatli olunmaması östrüs tespit oranını olumsuz etkiler.
Sürü büyüklüğü: Sürü hacminin artması birebir ilgilenme zamanını azalttığı
için östrüs belirtilerinin gözlemlenmesi zorlaşır.
Bireysel farklılıklar: Östrüs davranışlarındaki bireysel farklılıklara bağlı olarak
bazı inekler düşük seviyede östrüs aktivitesi gösterebilir. Yüksek süt verimli
ineklerde de “gösterişsiz kızgınlık” görülebilir.

2.3.2. Takvim Yöntemi
Büyük işletmelerde kızgınlık takvimlerinin kullanılması östrüs takibini kolaylaştırır.
Kızgınlık takvimi 21 günlük düşey aralıklarla hazırlanır. Bu sistemde östrüs takibi, metöstrüs
kanaması, doğum kayıtları yapılır. Ayrıca doğumdan 40 gün sonrasında östrüs göstermeyen
inekler kontrol edilmelidir.
Östrüs takvimi üzerine yapılacak olan kayıtlar hayvanların takibini kolaylaştırır.
Özellikle metöstrüs kanamasının kaydedilmesi hem suböstrüs gösteren hayvanların
belirlenmesinde hem de tohumlamanın başarı oranı konusunda bir fikir verir.
Örneğin takvime göre 5 Şubat tarihinde östrüs gösteren ve tohumlanan ineğin 8 Şubat
tarihinde metöstrüs kanaması göstermiş olması tohumlamanın erken yapıldığına işaret eder.
Bu ineğin takibinde, 22 Şubat tarihinden itibaren yapılan gözlemlerde daha dikkatli
olunmalıdır.

2.3.3. Vajinal Muayene
Vajina muayenesi ile hem östrüs ve suböstrüs gösteren inekler tespit edilir hem de
vajina, serviks ve uterusta enfeksiyon olup olmadığı belirlenir. Vajinal muayene, veteriner
hekim tarafından spekülüm kullanılarak asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak yapılır.
Vajinal muayenede, vajina mukozasının rengine, serviksin açıklık derecesine, çaranın
miktarına, kıvamına ve rengine bakılır. Östrüsteki ineklerde çara akışkan, vajinal mukoza
hiperemik, nemli ve parlaktır. Östrüsün sonuna doğru çara vajinanın tabanında toplanır.
Başlangıçta akışkan olan çaranın kıvamı, östrüsün sonuna doğru elastikleşir ve baş ve işaret
parmaklar arasına alınıp çekildiğinde kopmadan uzadığı görülür.
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Resim 2.6: Çara akıntısı

Çaranın ip gibi uzaması ve kolay kopmaması, tohumlama zamanının uygun olduğunu
gösterir. Vajina mukozası bu dönemde parlak ve hiperemiktir.

2.3.4. Vücut Isısının Ölçümü
Östrüs siklusunun değişik dönemlerinde vücut ısısında değişmeler olur. Östrüsteki bir
inekte siklusun diğer dönemlerine göre, rektum ısısı 0,5 °C, vajina ısısı ise 0,7–1 °C daha
yüksektir. Ancak östrüsün tespitinde ölçümler her gün aynı saatte yapılmadır. Doğal olarak
akşam yapılan ölçümler sabah yapılan ölçümlere göre daha yüksektir.

2.3.5. Arama Boğaları ve Chin-ball düzenekleri ile Östrüsün Tespiti
Öncelikle arama boğasının aşmasına önlem alınmalıdır. Boğanın çenesinin altına
"chin-ball" adı verilen boyalı kaplar bağlanarak kızgın ineklerin bu boya ile sırt kısmının
boyanması sağlanabilir. Arama boğaları, sürü halinde serbest dolaşan ineklerde başarılı
sonuçlar verir. Östrüs tespiti amacıyla testosteron enjekte edilmiş inekler de, arama boğası
olarak kullanılabilir. Boğanın 2 haftadan fazla süre ile sürü içerisinde kalması kondisyonda
düşüşe neden olacağından bir sürüde 2 veya 3 boğa dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.

Resim 2.7: Boğanın çenesinin altına bağlanmış chin-ball

2.3.6. Kızgınlık Belirleyici Bantlar ve Kuyruk Boyama Yöntemi
Sürüde gebe olmayan ineklerin bel bölgesine, kızgınlık gösteren hayvana atlanması
hâlinde içerdiği boya ile bu bölgeyi boyayan "kamar" adı verilen plasterler yapıştırılır.

29

Resim 2.8: İneklerde östrüs tespitinde kullanılan kamar

İneklerin kuyruk bölgesine atlanılması durumunda yayılabilen özellikte boya
uygulanır.

Resim 2.9: Kızgınlık tespitinde kuyruk boyama yöntemi

2.3.7. Pedometre ile Östrüs Tespiti
Östrüste bulunan inekler östrüste olmayan ineklere göre 4 kez daha fazla aktiviteye
sahip olduğu için adım sayıcı cihazlar (pedometre) geliştirilmiştir.

Resim 2.10: Ayağa uygulanmış pedometre
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2.3.8. Vajina pH'ının Ölçülmesi
Östrüs sırasında çaranın kimyasal bileşiminde meydana gelen değişmeler ile vajina ve
vulvanın hiperemisine bağlı olarak vajinanın pH'ı değişir. Kızgın olmayan bir inekte pH 6,9
ila 7’dir. Kızgınlık sırasında bu değerler 5,8 ila 6,8’e düşer. Ancak vajina ve uterusun yangılı
oldukları zamanda yapılan ölçümler yanıltıcı sonuç verir.

2.3.9. Kondüktivimetre ile Vajina Mukozası Direncinin Ölçülmesi
Kondüktivimetre, kızgınlığın ve uygun tohumlama zamanının tespiti için vajina
mukozasının direncini ölçen bir araçtır. Östrüs esnasında ovaryumlarda gelişen foliküllerden
salgılanan östrojen; vulva, vajina ve uterus dokusunda kan dolaşımını ve çara salgısını
uyarır.
Östrüs sırasında çaranın artan elektrolit yoğunluğuna bağlı olarak elektrik
iletkenliğinde artış, vajinal dirençte düşme gözlenir. Ovulasyondan 10-20 saat önce vajinal
dirençte hafif yükselme gözlenir. Vajinal dirençte gözlenen bu değişiklik, östrüsün ve ideal
tohumlama zamanının tespitini kolaylaştırır. En düşük vajinal direncin ölçülmesinden 6-8
saat sonra yapılan tohumlamalardan en yüksek gebelik oranları elde edilmektedir.
Kondüktivimetre ile ideal tohumlama zamanının belirlenebilmesi için aynı noktadan günde
en az 3 ölçüm yapılmalıdır.

Resim 2.11: Kondüktivimetre

Kondüktivimetre ile yapılan ölçümlerde hijyene çok dikkat edilmelidir.
Kondüktivimetre uygulamasından önce vulvanın kuru temizliği yapılmalı ve
kondüktivimetrenin probu kullanımdan önce dezenfekte edilmelidir. Vulva dudakları baş ve
işaret parmakları ile ayrılır. Kondüktivimetrenin probu hafif su ile ıslatılırak 45°'lik bir açı ile
vajinaya giriş yapılır. Prob 8-10 cm kadar ilerletildikten sonra yere paralel hâle getirilerek
servikse kadar itilir. Daha sonra 2 cm kadar geri çekilerek vajina tabanında, mukozanın
direnci ölçülür. Düğmeye basmadan önce prob ile mukoza ve çaranın tam temas etmesi için
prob bir kaç kez döndürülmelidir. Kondüktivimetre ölçümden sonra temizlenerek tekrar
dezenfekte edilmelidir.
Serviks ve uterustaki enfeksiyonlar ile pneumovajina ve foliküler kist olgularında
kondüktivimetre ile yapılan ölçümlerde yanıltıcı sonuçlar çıkabilir. Ölçümden sonra
kondüktivimetreye irin bulaşmışsa önce bu hayvanın tedavisi yapılmalıdır.
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2.4. İneklerde En Uygun Tohumlama Zamanı
Spermatozoonlar ve ovum, dölleme ve döllenme yeteneklerini sınırlı bir süre için
koruyabilir. Bu nedenle, suni tohumlama yapılan hayvanlarda en uygun tohumlama zamanın
bilinmesi çok önemlidir. Tohumlamanın başarısı ise, ovum ve spermatozoonların fertil
olarak uygun bir zaman ve ortamda, yumurta kanalında karşılaşmasına ya da
spermatozoonların önceden buluşma yerinde ovumu beklemesine bağlıdır.
Tohumlama, inekler kızgınlık gösterdiklerinde yapılır. İnekler, doğumu takiben 45
gün sonraki kızgınlıkta suni tohumlama yapılmalıdır. Kızgınlık zamanı iyi gözlenmelidir.
Kızgınlığın ilk görülmesinden 10-12 saat sonra yapılan tohumlamanın tutma oranı yüksektir.
Boynundan bağlı inekler serbest dolaşan inekler gibi başka hayvana atlama ve üzerine
atlanıldığında sabit durma gibi davranışları gösteremeyeceklerinden dolayı bu hayvanlarda
ikinci derecedeki diğer kızgınlık belirtilerine dikkat etmek gerekir. Kızgınlığa ilişkin en
önemli belirti “çara” akıntısıdır. ÇARA dikkatle izlenmeli ve tohumlamanın başarısı için
temiz olmalıdır. Yumurta akı gibi berrak, tertemiz çara rahmin temiz olduğunu gösterir.
Bulanık çara akıtan inekler döl tutmaz. Bu durumda inekler tedavi edildikten sonra
tohumlanmalıdır.

Resim 2.12: Çara akıntısı kontrolü

İneklerde kızgınlık en çok 18 saat sürer. İlk kızgınlık belirtileri sabah görüldüyse
öğleden sonra, öğleden sonra görüldüyse sabah tohumlama yapılması önerilir. Suni
tohumlama için istekte bulunulduğunda uygulayıcıya ilk kızgınlık saati doğru bildirilirse döl
tutma oranı artar. Kızgınlığı takiben kanlı akıntı görülürse, artık kızgınlık döneminin geçtiği,
bir sonraki kızgınlığın iyi takip edilmesi gerektiği anlamına gelir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak ineklerde kızgınlık kontrolü
yapınız.
Uygulamada kullanılan araç gereçler:
Bilgisayar, iş elbisesi, çizme, eldiven, antiseptik solüsyon, dezenfektan solüsyon,
temiz su, havlu, not defteri, kalem

İşlem Basamakları

Öneriler

 İş kıyafeti giyiniz.
 Kızgınlık
ediniz.

takvimi

kayıtlarını

kontrol

 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız.
 Ellerinizi yıkayınız, eldiven, çizme ve
önlüğünüzü giyiniz.
 Kızgınlık takvimlerinin kullanılması
östrüs takibini kolaylaştırır.

 Hayvanı gözlemleyiniz.
 Kızgınlığın dış belirtileri yönünden
hayvanı kontrol ediniz.
 Hayvanı günde 4 kez 30’ar dakika
gözlemleyiniz.

 Hayvan bakıcısından ya da çobandan  Kızgınlık belirtilerinin başladığı saati
anemnez alınız.
öğreniniz.
 Hayvanın davranışlarını kontrol ediniz.
 Kızgınlıktaki hayvan sık sık bağırır,
huzursuzdur, sinirlidir.
 Ahırda diğer hayvanlar yatarken
ayakta durur, yatmaz.
 Diğer ineklerin üzerine atlamak ister
veya atlar.
 Diğer ineklerin kendisine atlamasına
izin verir.
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 Çara kontrolü yapınız.
 Vulvadan yumurta akı kıvamında
beyaz, çara denilen bir akıntı gelir.
 Çara akıntısı çoğunlukla hayvanın
vücuduna bulaşmış olarak görülebilir.
 Çara akıntısınn saydam ve berrak olup
olmadığını (yumurta akı görüntüsünde)
kontrol ediniz.

 Kızgınlıktaki
hayvanın
beline
bastırıldığında kuyruğunu kaldırır.

 Hayvanın beline elinizle bastırınız.
 Süt verimi kontrolü yapınız.

 Kızgınlıktaki hayvanın süt verimi
aniden belirgin şekilde düşer. Yem
yeme isteği azalır.

 Vulva kontrolü yapınız.

 Kızgınlıktaki hayvanın vulvası şiş,
kızarık ve nemlidir.
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 Kızgınlık belirleyici
kontrolü yapınız.

bant

(kamar)

 Kuyruk boyama yöntemi kullanılmışsa
boya kontrolü yapınız.

 Erkek hayvan ile kızgınlık kontrolü
yapınız.
 Boğanın çenesinin altına "chin-ball"
adı verilen boyalı kaplar bağlanarak
kızgın ineklerin bu boya ile sırt
kısmının boyanması ile kızgın inekler
belirlenebilir.

 Östrüste bulunan inekler östrüste
olmayan ineklere göre 4 kez daha fazla
aktiviteye sahiptir.

 Pedometre kontrolü yapınız.
 En
uygun
belirleyiniz.

tohumlama

zamanını

 Kondüktivimetre kullanabilirsiniz.
 İneklerde en uygun tohumlama
zamanının
kızgınlığın
10-12.
saatlerinde olduğunu hatırlayınız.

35

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

İneklerde en uygun tohumlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızgınlıktan önce
B) Kızgınlığın başlangıcında
C) Kızgınlığın başlangıcından 2 saat önce
D) Kızgınlığın başlangıcından 12 saat sonra
E) Kızgınlığın bitiminden 2 saat sonra

2.

Ovulasyonun oluşmasında etkili olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Östrojen
B) Lüteinleştirici hormon (LH)
C) Progesteron
D) Relaksin
E) Oksitosin

3.

Seksüel siklusun şekillenmemesini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proöstrüs
B) Diöstrüs
C) Anöstrüs
D) Proöstrüs
E) Metastrüs

4.

Aşağıdakilerden hangisi ineklerde seksüel siklus dönemleriyle ilgili olarak doğrudur?
A) Seksüel siklusun uzunluğu 21±3 gündür.
B) Östrüsteki bir inekte vücut ısısı diğer zamanlara göre düşer.
C) Ovulasyon östrüsün başlangıcında gerçekleşir.
D) Östrüs gününde progesteron en yüksek seviyeye ulaşır.
E) İnekler mevsime bağlı poliöstrüs gösteren hayvanlardır.

5.

Bir östrüsten diğer bir östrüse kadar geçen süreye ne ad verilir?
A) Prostrüs
B) Diöstrüs
C) Metöstrüs
D) Suböstrüs
E) Seksüel siklus

6.

Korpus luteumu eriterek küçülmesini sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prolaktin (LTH)
B) Progesteron
C) PGF2α
D) Östrojen
E) Oksitosin
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7.

Olgunlaşan graff folikülünün patlayarak folikülün içersindeki dişi cinsiyet hücresi
(ovum)’un dışarı atılması olayına ne denir?
A) Fekondasyon
B) Ovulasyon
C) Sedasyon
D) Zigot
E) Fertilizasyon

8.

Normal seksüel siklus aktivitesine sahip olmasına rağmen östrüsün dış belirtilerinin
olmayışını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Östrüs
B) Pröstrüs
C) Metastrüs
D) Suböstrüs
E) Diöstrüs

9.

Kızgınlık belirtilerinin ortaya çıktığı, dişi hayvanın erkeği kabul ettiği ve onunla
çiftleştiği seksüel siklus dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Östrüs
B) Prostrüs
C) Metöstrüs
D) Diöstrüs
E) Anöstrüs

10.

Doğum sonrası (postpartum) ilk östrüsün görülme süresinde aşağıdaki faktörlerden
hangileri etkilidir?
I. İneğin ırkı ve yaşı
II. Doğumun güç veya normal oluşuna
III. Mevsim
IV. Bakım ve besleme
V. Süt verimi
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) III ve IV
E) I, II, III, IV ve V

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile doğumları toplulaştırmak ve işletmenin iş yoğunluğunu yıl
içine yayabilmek için hayvanlarda seksüel senkronizasyon yaptırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızdaki

hayvancılık

işletmelerine

giderek

senkronizasyon

yapıp

yapmadıklarını, yapıyorlarsa nedenlerini araştırınız.


İnternet ortamında senkronizasyon yöntemleri ile ilgili bir araştırma yapınız.
Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.



Seksüel senkronizasyon yapmanın işletmeye sağladığı kolaylıklar ile ilgili bir
araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgilerden sunu hazırlayarak sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SEKSÜEL SENKRONİZASYON
Seksüel senkronizasyon, kızgınlığın ve ovulasyonun planlanan zamanda
gerçekleşmesi için yapılır. Özellikle hayvan sayısı fazla olan büyük çiftlikler, hayvanlarının
aynı zamanda kızgınlığa gelmelerini ve aynı zamanda tohumlanıp gebe kalmalarını
istemektedir.

3.1. Senkronizasyon Yapmayı Gerektiren Durumlar
Hayvanların gerçek kızgınlık zamanlarının belirlenmesi güçtür. Bazı kızgınlıklar
belirlenemezken bazı inekler en uygun tohumlama aralığı dışında tohumlanabilmektedir.
Yüksek süt verimi, üreme sistemini büyük oranda olumsuz yönde etkileyerek infertilite
sebeplerini artırır. Yetiştirici hataları ve yüksek süt verimine bağlı infertilite sorunlarını
çözmek, östrüslerin tespitini kolaylaştırmak ve gebelik oranlarını artırmak için çeşitli
senkronizasyon yöntemleri geliştirilmiştir.
Östrüs Senkronizasyonunun Avantajları







Östrüsleri kısa bir sürede toplamak
Tohumlamaları istenen zamanda yapmak
Suni tohumlama ve embriyo naklini kolaylaştırmak
Doğumları belli mevsimde toplamak
Döl verimi düşüklüğünü önlemek
İş gücü ve malzemenin verimli kullanımını sağlamak
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3.2. Prostaglandinler (PGF2α) ile Östrüs Senkronizasyonu
Östrüsler arasındaki sürenin uzunluğu korpus luteumun yaşam süresi tarafından
kontrol edildiği için, PGF2α tarafından oluşturulan luteolizisle, seksüel aktivitenin normal
düzeni kontrol altına alınır. Korpus luteum eksojen prostaglandinlere yanıt verir.
Prostaglandinlerin etki etmesi için ovaryumda aktif bir korpus luteum olması gerekir.
İneklerde, ovulasyondan sonra 3-5 gün içerisinde yeni gelişen korpus luteuma
prostaglandinler etki etmez. Yine östrüsün sonlarına doğru, korpus luteum zaten endojen
luteolizisin etkisi altında olduğu için eksojen prostaglandinlere yanıt vermez. Bu nedenle
korpus luteumun siklus içerisinde yanıt verdiği süre 13 gündür.

Grafik 3.1: Siklus boyunca PGF2α enjeksiyonuna yanıt oranları

Seksüel siklusun luteal evresinde olan inek ve mandalarda tek ya da seksüel siklus
dönemi bilinmeyen hayvanlarda on bir gün ara ile iki defa uygulanan prostaglandin
enjeksiyonlarını takiben 2-4 gün içinde östrüs belirtileri şekillenir ve bunu ovulasyon izler.
Korpus luteum kontrol edilmeden uygulanan tek prostaglandin enjeksiyonu ile ancak %60
başarı elde edilebilirken çift enjeksiyon ile %100'e yakın sonuç alınabilir.
Tek Doz PGF2α Enjeksiyonu ile Östrüs Senkronizasyonu
İnekler 5 gün boyunca gözlem altında tutularak kızgınlık gösterenler tohumlanır.
Kızgınlık göstermeyen ve östrüs takibi yapılamayan ineklere 6. gün PGF2α enjeksiyonu
yapılır. Sonraki 4 ve 5 gün boyunca hayvanlara östrüs takibi yapılarak kızgınlık gösterenlere
tohumlama yapılır.

Şekil 3.1: Tek doz PGF2 uygulaması
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Rektal palpasyonla korpus luteum tespit edilen ineklere PGF2α enjeksiyonu ile
başarılı sonuçlar alınır.
Çift Doz PGF2 Enjeksiyonu İle Östrus Senkronizasyonu
Bu yöntemde ineklere ilk enjeksiyon kontrolsüz olarak yapılır ve 10-11 gün sonra
ikinci bir doz daha enjekte edilir. Böylece ilk uygulamada proöstrüs, östrüs ve metöstrüs
evresinde bulunan hayvanlar ikinci enjeksiyona duyarlı hâle gelir. İlk enjeksiyon sırasında
diöstrüste bulunan hayvanlar ise 2-5 gün içinde östrüs göstermekte ve 11. günde yeniden
şekillenen aktif korpus luteum nedeniyle ikinci enjeksiyona duyarlı hâle gelmektedir. Çift
enjeksiyonun da etkisiz kalabildiği nadir olgular da vardır. İlk enjeksiyon sonrasında
luteolizisin şekillendiği ancak izleyen ovulasyon sonrasında şekillenmesi gereken korpus
luteumun oluşumunda meydana gelen gecikmeye bağlı olarak ikinci enjeksiyon sırasında
etkilenecek bir luteal dokunun bulunmaması başlıca sebeptir.
Hayvanlara östrüs sikluslarının hangi günlerinde olduklarına bakılmaksızın 11 gün ara
ile 2 kez PGF2α yapılır. İkinci PGF2α enjeksiyonundan sonraki 4–5 gün boyunca
hayvanların östrus takibi ve tohumlaması yapılır. Tohumlama zamanı 2. PGF2α
enjeksiyonundan sonraki 76–80. saatlerde yapılır. Yine de, tohumlamada başarı şansını
artırmak için östrus belirtilerinin izlenmesi gereklidir.
Bu uygulamanın avantajı, ilk PGF2α enjeksiyonundan sonra östrüs takibi ve
tohumlama yapılması için olanak sağlaması ve 2. PGF2α enjeksiyonuna kalan hayvan
sayısının azalmasıdır. Böylece maliyet düşer.
Kontrollü tohumlama, ineklerde son prostaglandin enjeksiyonunu izleyen 72. ve 96.
saatlerde, düvelerde ise 48. ve 72. saatlerde, östrüs belirtileri gözlemlenmeden yapılabilir.

Şekil 3.2: Çift doz PGF2α uygulaması

Bu program, grup senkronizasyonuna ve uygulama grubundaki hayvanları eş zamanlı
tohumlamaya imkân sağlar.
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3.3. Progestagenler ile Östrüs Senkronizasyonu
Seksüel siklus, progestagenlerle yapay korpus luteum etkisi oluşturarak denetlenebilir.
Progesteron, korpus luteum ile aynı etkiyi göstererek hipofizin ön lobu üzerine negatif
feedback etki yapar ve gonadotropinlerin salınımı ile başlatılan seksüel aktiviteyi baskılar.
Progesteron verilmesi durdurulduğunda, hipofiz üzerine olan baskılayıcı etki ortadan
kalkarak yeni bir seksüel siklus için gonadotropinlerin salınımı başlar. Böylece hayvan
kızgınlık gösterir ve ovulasyon oluşur.
Progesteron, kas içine enjekte edilerek, sünger ya da spiral (PRID) olarak vajina
içerisine yerleştirilerek uygulanabilir. Korpus luteumun normal yaşam süresini aşan bir
dönemde progesteron verilmesi kesildikten sonra 2-6 gün içinde östrüs görülür.

Şekil 3.3: Progesteron ile senkronizasyon

Progesteronlar genellikle PGF2α ile birlikte kullanılır. Fertilite düşüklüğünü azaltmak
için tedavi bitiminden önce veya tedavi bitiminde PGF2α verilmesini içeren progesteron
tedavileri (CIDR) tasarlanmıştır.

Resim 3.1: Vajina içerisine yerleştirilen CIDR (uygulama aparatı ile birlikte)

Progesteron emdirilmiş intravajinal aygıt (CIDR) ile senkronizasyon
Progesteron emdirilmiş aygıt vajina içerisine yerleştirilir. Daha sonraki günlerde
yapılan PGF2α ile var olabilecek korpus luteumun gerilemesi sağlanır. Bu enjeksiyonu
izleyen 2-5 gün içersinde foliküler gelişim başlayarak östrüs şekillenir.

Şekil 3.4: CIDR uygulama günleri
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Resim 3.2: Vajina içerisine CIDR uygulanması

Progesteron salan intravajinal spiral (PRID) ile senkronizasyon
Progesteron salan intravajinal spiral (PRID); 1,55 g progesteron ve 10 mg östradiol
benzoat içerir. Uygulamadan önce, inek veya düvenin gebe olmamasına, doğumun üzerinden
en az 20 gün geçmiş olmasına ve genital enfeksiyonun bulunmamasına özen gösterilmelidir.
PRID, özel spekülum yardımı ile vajinanın anterioruna yerleştirilerek 12 gün burada
tutulur ve çıkartılmasını izleyen 2-3 gün sonra östrüs şekillenir. Planlı tohumlamalar 48. ve
72. saatte ya da sadece 56. saatte yapılabilir. PRID'in uzaklaştırılmasından 24 saat önce
PGF2α enjekte edilerek daha yüksek bir senkronizasyon olanağı elde edilebilir.

3.4. GnRH Hormonları ile Östrüs Senkronizasyonu
Sığırlarda foliküler gelişim, dalga benzeri bir düzen içinde olur. Her bir östrüs
siklusunda genellikle 2 veya 3 foliküler gelişim dalgası meydana gelir. Bir dalganın
dominant folikülü, dalga diğer foliküllerin büyümesini ve yeni dalganın meydana gelmesini
engeller. Dominant folikülün baskınlığı ortadan kaldırıldığında birkaç gün içerisinde yeni bir
foliküler gelişim başlar. GnRH ile dominant folikülün baskılayıcı etkisi ortadan kaldırılabilir.
GnRH’ın ineklerdeki foliküler gelişimi değiştirmesi ve senkronize bir biçimde 2–3 gün
içerisinde yeni bir foliküler dalga başlatma özelliği sayesinde 6–9 gün sonra PGF2α
enjeksiyonu ile birleştirilen senkronizasyon yöntemleri geliştirilmiştir.
GnRH enjeksiyonu 9 mm den büyük foliküllerin ovulasyonunu veya yaşam kabiliyeti
olmayan foliküllerin luteinizasyonunu sağlayan bir LH piki ile sonuçlanır. 2 ya da 3 gün
sonra yeni bir foliküler büyüme dalgası başlar.

3.5. Select Synch, Co-Synch, Ov-Synch Yöntemi İle Senkronizasyon
Temel olarak 1. gün GnRH enjeksiyonu 7. gün PGF2α enjeksiyonuna dayanır.
Tesadüfi yapılan GnRH ile var olan yaşam kabiliyeti olmayan foliküllerin ovulasyonu
sağlanır ve yeni bir foliküler dalga başlatılır. Bunu takiben 7. gün yapılan PGF2α
enjeksiyonu ile senkronize bir biçimde korpus luteumun lize edilmesi sağlanır. 9. gün ise
ikinci bir GnRH enjeksiyonu yapılır. Bunun sebebi ise birinci GnRH enjeksiyonu ile oluşan
yeni dominant folikülleri ovule etmektir. Çünkü bu 9 gün içerisinde yeni oluşan foliküller
ovulasyon öncesi hacme ulaşmıştır ve LH pikine cevap vermeye hazır durumdadır.
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Select Synch
Hayvanlara 0. gün GnRH ve bunu takip eden 7. gün hayvana PGF2α enjeksiyonu
yapılır. Hayvan GnRH enjeksiyondan sonra östrüs gösterebilir ve tohumlanabilir. Böylece
ilaç maliyetinde düşme olur. Başarı oranı %61’dir.

Şekil 3.5: Select Synch

Co-Synch
Bu yöntem ov-synch yönteminin özel formudur. Hayvanlara 0. gün GnRH, 7. gün
PGF2α ve 9. gün GnRH yapılır. 9. gün GnRH ile birlikte tohumlama yapılır.

Şekil 3.6: Co-synch

Ov-Synch
Bu yöntemde hayvanlara 0. gün GnRH, 7. gün PGF2α, 9. gün GnRH enjeksiyonları
yapılır. Bunu takiben 16. saatte tohumlama yapılır.

Şekil 3.7: Ov-synch
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda senkronizasyon uygulamasına
yardım ediniz.
Uygulamada kullanılan araç gereçler:
Prostaglandin F2α içeren ilaç, CIDR ve uygulama aparatı, enjektör, kâğıt havlu,
kayganlaştırıcı, antiseptik solüsyon, kova, sünger, havlu, eldiven, önlük

İşlem Basamakları
 Kişisel hazırlık yapınız.
 Senkronizasyon yapılacak
belirlenmesine yardım ediniz.

Öneriler




hayvanların



 Senkronizasyon
işlemi
yapılacak
hayvanın zapturaptına yardım ediniz.


 Senkronizasyon uygulamasında veteriner
hekime yardım ediniz.


 Senkronizasyon işlemi yapılan hayvanları
takip ediniz.
 Kulllanılan ilaç ve malzemeleri tıbbi atık
olarak değerlendiriniz.
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Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.
İşlem için iş elbisesi giyiniz.
Eldiven takınız.
İşletme kayıtlarını gözden geçiriniz.
Senkronizasyon uygulamasını yapacak
ekibe hayvanlarla ilgili bilgi veriniz.
Kişisel hijyen kurallarını ve iş
güvenliğini uygulayınız.
Mümkünse bir travay içerisinde
zapturapt altına alınız.
Hijyen kurallarına uygun hareket
ediniz.
Senkronizasyonda kullanılacak ilacın
hazırlanmasına yardım ediniz.
Uygulanan yönteme uygun süre
içerisinde hayvanı gözlem altında
tutunuz.
Veteriner hekimle işbirliği içerisinde
hareket ediniz.
Kullanılan ilaç ve malzemeleri mutlaka
tıbbi atık olarak yönetmeliğe uygun
şekilde imha ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi seksüel senkronizasyonda kullanılan hormonlardan birisi
değildir?
A) PGF2α
B) Progesteron
C) GnRH
D) Tiroksin
E) LH

2.

Aşağıdakilerden hangisi seksüel senkronizasyon yapmayı gerektiren durumlardan
değildir?
A) Östrüslerin tespitini kolaylaştırmak
B) Tohumlamaları istenen zamanda yapmak
C) Döl verimi düşüklüğünü önlemek
D) İş gücü ve malzemenin verimli kullanımını sağlamak
E) Sütteki yağ oranını artırmak

3.

Senkronizasyonda kullanılan korpus luteumu küçültüp eriterek (luteolitik) etki
gösteren hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) PGF2α
B) Progesteron
C) GnRH
D) Oksitosin
E) FSH

4.

Korpus luteum gibi etki oluşturduğu için senkronizasyonda kullanılan hormon
aşağıdakilerden hangisidir?
A) PGF2α
B) Progesteron
C) LH
D) Östrojen
E) FSH

5.

Select Synch, Co-Synch ve Ov-Synch yöntemleriyle senkronizasyonda GnRH
hormonu ile birlikte kullanılan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A) LH
B) Progesteron
C) PGF2α
D) Östrojen
E) FSH
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6.

Prostaglandinlerin en etkin olduğu seksüel siklus dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proöstrüs
B) Östrüs
C) Metöstrüs
D) Diöstrüs
E) Suböstrüs

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile aşım zamanı gelen hayvanların en uygun zamanda ve doğru
yöntemlerle tohumlanmasını sağlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızdaki damızlık sığır yetiştiricileri birliğine giderek yetiştiricilerin
hayvanlarını nasıl tohumlattıklarını araştırınız.



Hayvanların tohumlanmasında tohumlama yapan ekiple işbirliği içerisinde
hareket etmenin işletmeye sağlayacağı yararlar ile ilgili bir araştırma yapınız.
Elde ettiğiniz bilgilerden sunu hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. HAYVANLARIN TOHUMLANMASI
Hayvanların tohumlanmasında çoğu zaman birçok avantajı nedeniyle suni tohumlama
yöntemi tabii tohumlamaya tercih edilmektedir. Suni tohumlama; hayvan yetiştiriciliğinde
birçok evcil hayvanda uygulanabilse de ülkemizde yaygın olarak ineklerin tohumlanmasında
uygulama alanı bulmuştur.

4.1. Sığırlarda Çiftleşme Zamanı ve Kızgınlık
Düve ve ineklerin çiftleşme isteği gösterdikleri zamana kızgınlık (östrüs) adı verilir.
Bu dönemde dişi hayvanlar erkeğin aşım yapmasına izin verir. Kızgınlık belirtileri ortalama
18 saat sürer. Düve veya ineğin gebe kalma oranının artırılması için kızgınlığın 10-12.
saatleri arasında tohumlanması gerekir.
Tohumlamanın başarılı olması için östrüsler doğru tespit edilmeli ve en uygun
tohumlama zamanı ayarlanmalıdır. Tohumlama zamanının belirlenmesinde yapılan hatalar
genellikle östrüs başlangıç ve bitişinin tam olarak belirlenememesinden kaynaklanır.
İneklerin ahırda sürekli bağlı tutulmaları ve süt verimlerinin yüksek olması, östrüs
belirtilerinin tam olarak belirlenememesine yol açarak döl veriminde önemli düşüşlere neden
olur. Tohumlamada başarılı olmanın yolu, öncelikle hayvanların kızgınlıklarının iyi bir
şekilde takip edilerek en uygun tohumlama zamanının tespit edilmesi ile mümkündür.
İnekler arasında östrüs süresi ve ovulasyon zamanı oldukça değişkenlik göstermekle
birlikte genellikle sabah östrüs belirtilerini gösteren inekler öğleden sonra, akşam östrüs
belirtilerini gösteren inekler sabah tohumlanmalıdır. Çünkü ineklerde ovulasyon, östrüsün
bitiminden yaklaşık 8-12 saat sonra meydana gelir.
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4.2. Aşım ve Aşım Çeşitleri
Düve ve ineklerin çiftleşme isteği gösterdikleri, erkeğin aşım yapmasına izin verdiği
dönemde tohumlanmasına aşım denir. Düve veya inekler, en yüksek oranda gebelik elde
edilmesi için belirlenen en uygun tohumlama zamanında tohumlanmalıdır.
İşletmedeki düve ve inekler, tabii tohumlama ve suni tohumlama olmak üzere iki
şekilde tohumlanarak gebe bırakılabilir. Hayvanların tohumlanmasında, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı “Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ve “Etçi Sığır Irklarında Tabii Tohumlama Faaliyetleri
Hakkında Talimat” hükümlerine uygun şekilde hareket edilmelidir.

4.3. İneklerin Suni Tohumlama Yöntemiyle Tohumlanması
Suni tohumlama; erkek hayvanlardan, uygun teknik ve yöntemlerle hijyenik
koşullarda alınan spermanın, birtakım işlemlerden geçirildikten sonra yine uygun teknik ve
yöntemlerle kızgınlık dönemindeki dişi hayvanın genital kanalına verilmesidir.

4.3.1. Suni Tohumlamanın Faydaları
Suni tohumlama, çiftlik hayvanlarında daha çok genetik ilerleme ile verim artışı
sağlamak ve çiftleşmeyle geçen hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.
Erkek hayvandan çiftleşme yoluyla geçebilecek hastalıkların yayılması suni tohumlama ile
önlenebilir. Genetik yeteneklerini satın almaya gücümüzün yetmediği üstün özellikteki erkek
hayvanları kullanmamıza imkân sağlar. Sığır üreticileri boğa beslemenin masraf ve
tehlikelerinden kurtulmuş olur. Suni tohumlama ile üstünlüğü kanıtlanmış erkek hayvan
tohumları (spermaları) kullanılarak gelecek nesillerin daha verimli olması sağlanır.
İneğin verim dışındaki diğer eksikleri de suni tohumlama yöntemi ile giderilebilir.
Örneğin; meme başı uzunluğu, ayak basışı, sütçülük tipi özellikleri, kalça yüksekliği,
memelerin vücuda bağlanışı gibi karakterler uygun boğa tohumlarıyla düzgün, istenilen hâle
getirilebilir. Kolay buzağılama özelliği önceden belirlenmiş boğa tohumları kullanılırsa güç
doğum problemiyle karşılaşılmaz.
Suni tohumlama yöntemi, üstün özelliklere sahip boğanın tohumundan birçok
üreticinin yararlanmasına imkân sağlar. Kalıtım yönünden denenmiş, üstün nitelikli bir
boğadan suni tohumlama uygulanması ile çok sayıda inek tohumlanabilir. İyi bir
organizasyon ile suni tohumlama ile elde edilen gebelik sonuçları, doğal aşımda elde
edilenler kadar yüksek olur.
Bu yöntem; üstün boğaların tespiti ve elde edilen güvenilir istatistikler ile gelişmiş
boğa değerlendirme tekniklerinin (projeni test, döl testi) yürütülmesine ve hayvanların verim
özelliklerine (süt, et vb.) göre sperm bankalarını oluşturma imkânlarını sağlar. Aynı zamanda
kayıtlı yavrular ve sürüler oluşturulması kolaylaşır.
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Suni tohumlamanın başlıca yararları şunlardır:
















Üstünlüğü kanıtlanmış erkek hayvanların tohumları kullanılırsa suni tohumlama
bir "ırk ıslahı yöntemi" hâline gelir. Dünyada ırkların ıslah edilmesinde en
çok kullanılan, en etkin ve en kolay yöntem suni tohumlamadır. Denenmiş
üstün verimli erkek hayvanların sperması suni tohumlama yöntemi ile
kullanıldığında yüksek verimli genetik özelliklerin arttığı ve hayvan ıslahının
kolaylaştığı ispatlanmıştır. Irkların genetik bakımdan ıslah edilmesini ve
birbirlerine dönüştürülmesini sağlar.
Suni tohumlama uygulaması bir erkek damızlıktan çok fazla sayıda dişinin
tohumlanmasına olanak sağlar.
Daha çok boğanın test edilmesini sağlar. Projeni test metotlarında çok sayıda
boğanın birçok sürüde denenmesi gerekir. Böylece bir boğanın üstün
özelliklerini nakletme yeteneği suni tohumlama sayesinde daha çabuk ve etkili
bir şekilde ortaya çıkar. Erkek damızlıklara erken yaşlarda projeni test
uygulanmasına ve dolayısıyla genetik seleksiyona olanak verir.
Damızlık boğaların kullanılma süresini uzatır. Projeni test uygulanarak kalıtsal
gücü denenmiş erkek damızlıkların ölümlerinden sonra bile, sperma
örneklerinin yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak sağlar.
Damızlık erkek hayvan yerine sperma ithal etmek yoluyla yeni genetik
materyalin ülkeye girişini hızlandırır. Uluslararası taşıma giderlerini azaltır.
Venereal (cinsel yolla bulaşan) hastalıkların yayılma riskini azaltıp kontrol altına alınmasını sağlar. Tabii tohumlama boğaları aracılığıyla geçebilen
IBR/IPV, Brucellosis, Trichomoniasis, Leptospriosis, Tuberculosis gibi bulaşıcı
hastalıkların yayılma tehlikesi önemli derecede azaltılır. Sperması kullanılan
erkek hayvanların bu hastalıklardan ari olması için sağlık taramasından
geçirilmesi gerekir.
Değerli oldukları halde sakat ya da isteksiz erkek damızlıklardan uygun
yöntemle sperma alınarak kullanılmasını sağlar.
Kimlik tespitini kolaylaştırır. Sürüdeki hayvanların kimliğinin tespit edilmesine,
doğum ve yetiştirme kayıtlarının daha doğru tutulmasına yardımcı olur.
Yetiştiricileri erkek damızlık hayvan bulundurma zorunluluğundan kurtarır.
Tehlikeli boğaların yetiştirmeden çıkarılmasıyla güvenliği sağlar. Boğanın
bakım ve masrafı ortadan kalkar. Genetik değerler göz önüne alındığında, doğal
tohumlamalardan daha ekonomiktir.
Östrüs senkronizasyonu uygulanan çok geniş hayvan gruplarının aynı zamanda
tohumlanabilmesine olanak sağlar.
Doğal çiftleşme sırasında oluşabilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesini
sağlar. Bir yaşındaki düve ve ufak inekler yaralanma tehlikesi olmaksızın daha
ağır boğaların spermaları ile tohumlanabilir. Suni tohumlama boğalarından olan
buzağıların ortalama doğum ağırlıkları tahmin edilerek düvelerin uygun
boğaların spermaları ile tohumlanmasıyla doğum güçlüklerinin azaltılmasına
yardımcı olur.
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Döl verimi (fertilite) kontrolüne yardım eder. Laboratuvarda spermanın düzenli
muayenesi ile döl verimi düşük boğalar daha erken tespit edilebilir. Aynı
zamanda ineklerin üreme kanalı hastalık ve anomalilerinin neden olduğu
sonuçsuz tohumlamaların önüne geçilir.
Suni tohumlama uygulamalarında kullanılan araç gereçlerin yapımı ve ticareti
ile istihdama katkı sağlar.

4.3.2. Suni Tohumlamanın Sakıncaları
Hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konularında epeyce yararları olmasına karşın suni
tohumlama uygulamalarının olumsuz yönleri de vardır:



Genetik verim gücü kötü veya çok düşük erkek damızlıklar kullanıldığında,
oluşacak yeni nesillerin genotipleri de belli ölçülerde kötü duruma gelir.
Sperma ile bulaşan hastalıkları taşıyan erkek damızlıkların kullanılması
durumunda, erkek damızlığın etki alanının çok geniş olması nedeniyle,
hastalıkların kolayca yayılmasına neden olur.

4.3.3. Suni Tohumlama Tekniği
Suni tohumlama öncesinde yetiştirici tarafından suni tohumlama yapacak hekim ya da
teknisyene hayvanın sağlık durumu ve en uygun tohumlama zamanı açısından gerekli
bilgiler açıklanmalıdır. Hayvanın yaşı, yaptığı doğum sayısı, son doğum yaptığı tarih, doğum
sonrası hastalık geçirip geçirmediği, tohumlama sayısı, hayvanda gözlemlenen kızgınlık
belirtileri, kızgınlık belirtilerinin başlama zamanı ve son tohumlama tarihi gibi bilgiler
verilmelidir. Ayrıca tohumlandığı hâlde tutmama sayısı ve erkek hayvanlarla bir arada
bulunup bulunmadığı söylenmelidir.
Suni tohumlama işlemi sırasında hayvanın genital kanalına mikrop bulaştırmamak için
asepsi ve antisepsi kurallarına uygun hareket edilmelidir.

Şekil 4.1: Suni tohumlama yöntemi ile spermanın genital kanala bırakılması
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Şekil 4.2: Verilen spermanın her iki kornu uteri boyunca ilerlemesi

4.3.4. Suni Tohumlamaya Yardım
Yetiştirici, suni tohumlamanın zamanında ve tekniğine uygun şekilde yapılabilmesi
için iş birliği içerisinde hareket ederek uygulamayı yapacak veteriner hekim ya da veteriner
sağlık teknisyenine gerekli kolaylık ve yardımı yapmalıdır. Uygulama öncesi, huni
tohumlama yapılacak hayvanın bulunduğu ortam temizlenerek hazırlanmalıdır. Sıcak su,
soğuk su ve temiz havlu temin edilmelidir. Hayvanın zapturaptı mümkünse bir travay
içerisinde yapılmalıdır.
Hayvanın zapturaptı daha önce ayakta zapturapt modülünde açıklandığı gibi tekniğine
uygun olarak yapılmalıdır. En iyisi hayvanın bir travay içerisinde zapturapt altına
alınmasıdır. Zapturaptın tam yapılmaması halinde rektum ve genital organlar ile veteriner
sağlık teknisyeninin yaralanma tehlikesinin yanı sıra, suni tohumlama işlemi de tekniğine
uygun olarak yapılamaz. Rektal muayene, kateter ve spekülüm uygulaması sırasında hayvanı
zapturapt altına alacak bir yardımcı bulunmalıdır. Hayvanın zapturaptı sırasında
gerektiğinden fazla güç kullanılmamalıdır. Özellikle suni tohumlama sırasında acı verecek
uygulamaların yapılması stres faktörlerinin uyarılmasına neden olur. Stres; böbrek üstü
bezinden adrenalin salgısını uyararak, oksitosin ve LH salınımını inhibe eder. Oksitosin ve
LH salınımının engellenmesi, ovulasyonun ve spermatozoonların dişi genital kanalda
taşınmasını engeller. Adrenalin, östrüs sırasında uterustan yumurta kanalı yönüne olan
kontraksiyonların yumurta kanalından uterus yönüne (geriye doğru) yön değiştirmesine
neden olur. Bunun sonucu olarak spermatozoonların fekondasyon bölgesine ulaşması
engellenir. Bu da suni tohumlamanın başarısını düşürür.
Hayvanı huzursuz edecek davranışlardan uzak durulmalıdır. Suni tohumlama
yapılacak hayvana acı verici uygulama yapmak asla doğru değildir. Huzursuz ve hareketli bir
ineği tohumlamaya çalışmak spermayı hedef noktaya bırakma dolayısıyla da gebelik şansını
azaltır.
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4.4. İneklerin Boğa İle Tohumlanması
Sığır yetiştiriciliğinin mera ve yaylaya dayalı olarak yapıldığı bölgelerde olduğu gibi
bazen zorunlu nedenlerle ya da yetiştiricinin kendi isteği doğrultusunda ineklere boğanın
aşım yapması sağlanarak gebe bırakılmasıdır. Tabii tohumlamada kullanılacak boğaların,
sahip olduğu ırk verim özelliklerini en iyi şekilde gösteren ve bu genetik özelliklerini
yavrularına aktarabilen özellikte olması gerekir.
Tabii tohumlamada kullanılacak boğaların sağlıklı olmaları ve hastalık taşımamaları
çok önemlidir. Aksi takdirde tohumladığı tüm ineklere taşıdığı hastalığı da bulaştıracaktır.
Tabii tohumlama boğaları aracılığıyla IBR/IPV, Brucellosis, Trichomoniasis,
Leptospriosis, Tuberculosis gibi bulaşıcı hastalıklar tohumladıkları ineklere geçerek söz
konusu hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Sperması kullanılan erkek hayvanların bu
hastalıklardan ari olması zorunludur.
Aynı şekilde tohumlanacak ineklerinde genital yolla bulaşan hastalıklar yönünden
sağlıklı olması zorunludur. Örneğin Brucellozise bağlı atık yapmış bir inek tohumlandığında
tohumlama esnasında brusella etkenleri boğaya geçerek testislere yerleşir ve boğanın
hastalanmasına neden olur. Daha sonra tohumladığı tüm ineklere spermasıyla brusella
etkenlerini bulaştırarak onların hastalanmasına neden olur.
Tohumlamada güvenlik önlemleri alınmasına azami dikkat etmek gerekir. Tohumlama
yapılacak ineğin zapturaptı iyi yapılmalı, mümkünse bir travay içerisinde tutulmalıdır. Daha
sonra boğa güvenli bir şekilde ineğin yanına getirilmelidir. Boğa, aşım yapması beklendikten
sonra tekrar güvenlik önlemlerine dikkat ederek yerine götürülmelidir. Boğanın sevk ve
idaresinde burna takılı halkaya bağlı urgandan yararlanılması kolaylık sağlar.

4.5. Tohumlama Sonrası Hayvanın Takibi
Sığırların doğumdan sonra ideal sınırlar içinde (45-70 gün) ve ilk tohumlamada gebe
kalmalarını sağlamak önemlidir. İneklerin bir kısmı ilk tohumlamada çeşitli nedenlerden
dolayı gebe kalmamaktadır. Gebe kalmayanlar takip edilerek tespit edilmelidir.
Tohumlama yapılan tarih kaydedilmelidir ve tohumlama yapılmış inek kızgınlık
açısından kontrol edilmelidir. Tohumlama yapılmış ineğin gebe olarak kabul edilmesi
hatadır. Tohumlama yapıldıktan 2 gün sonra metaöstrüs kanaması görülmesi tohumlamanın
zamanında yapıldığını gösterir. İnekler tohumlandıktan sonra bir sonraki seksüel siklus
dönemi yaklaştığında (tohumlamadan sonraki 18. günden 23. güne kadar) takip edilerek
kızgınlık gösterip göstermediği kontrol edilmelidir.
Hayvan sahibi hayvanın gebe kalıp kalmadığı hususunda duyarlı olmalı, hayvanın
takibini yapmalı ve veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyeniyle iş birliği içerisinde
hareket etmelidir. Tohumlamadan sonra östrüs göstermeyen hayvanların 6. hafta rektal
muayene ile gebelik kontrolleri yapılabilir.
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ETKİNLİK:
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz.
Aşağıdaki metni okuyunuz.
Çiftepınar köyünde yetiştiriciler hayvanlarında verim artışı sağlamak için hayvanlarını
ıslah etmek amacıyla damızlık boğa almak istemektedir. Köy muhtarı ilçe merkezinde
katıldığı suni tohumlama konulu bir toplantıda veteriner hekimin önemle vurguladığı şu
hususu yetiştiricilere aktarır. “Hayvancılıkta verim artışı için ırk ıslahı ve bu amaçla üstün
özelliklere sahip erkek damızlık hayvan kullanılması bir zorunluluktur. Ancak damızlıkta
kullanılan erkek hayvanın üstün verim özelliklerine sahip olması ve bunu yavrularına
aktarabilmesi ile birlikte hastalık taşımaması yani sağlıklı olması da çok önemlidir.
Bölgemizde büyük oranda çiftleşmeyle bulaşan brusella hastalığı (peynir hastalığı) yayılmış
durumdadır. Yakın zamanda Yaylaözü köyüne getirilen damızlık boğanın bulaştırdığı
brusella hastalığı yüzünden çok sayıda inek yavru attı. Suni tohumlama, bu hastalıkla
mücadele de en etkin yöntemlerden birisidir. Suni tohumlamada kullanılan spermaların ait
olduğu boğalar hem sağlıklı hem de üstün verim özelliklerine sahipler.” Muhtar daha sonra
sözlerine şöyle devam eder. “Brusella hastalığına yakalanmış ineklerin sütlerinden de
hastalık insanlara bulaşabiliyormuş. Bu hastalık insanlarda çok ciddi sağlık sorunlarına
neden oluyormuş. Vatandaşlarımızın sağlığını da düşünerek doğru karar vermemiz lazım.
Buna göre, şimdi herkes kararını versin. Tabii tohumlama mı suni tohumlama mı?”
Değer
Konu

Etkinlikler

Kavramlar
Yöntem

Sağlığın korunması, birlikte karar verme, kul hakkı
Suni tohumlamanın yararları, hayvan sağlığı ile insan ve
halk sağlığı arasındaki ilişki
“Siz olsaydınız nasıl karar verirdiniz?”
“Sizce hastalıklı hayvandan elde edilen ürünlerin satılması
kul hakkını istismara girer mi?”
“Suni tohumlamanın sağlayacağı avantajları post-it kâğıdına
yazarak panoya asınız.”
“Sağlıklı Hayvan Sağlıklı Ürün Panosu”
Temizlik, hijyen, insan, halk, hastalık, sağlık, ilişki,
davranış, sorumluluk, hayvan, gıda, suni tohumlama, tabii
tohumlama, verim, titizlik, kul hakkı
Beyin fırtınası, grup tartışması, kavram haritası, değer
açıklama, düz anlatım, soru-cevap, anlam haritası
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Yaklaşımlar

Kazanımlar

Araç gereçler

Değer analizi
Değer açıklama
1. İnsan sağlığının korunmasında hayvan sağlığının
öneminin farkına varır.
2. Ortak alınması gereken kararlarda iş birliği içerisinde
hareket eder.
3. Sağlıklı ürünlerin sağlıklı hayvanlardan elde edileceğini
kavrar.
4. Hastalıklı hayvanlardan elde edilen ürünlerin insanların
hastalanmasına neden olacağının farkına varır.
5. Halk sağlığının korunmasına yönelik alınacak kararlarda
iş birliği içerisinde hareket hususunda duyarlı hâle gelir.
Post-it, kalem, kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, pano, boya
kalemleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda kızgınlıktaki bir ineğin
tohumlanmasını sağlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İşletme kayıtlarını kontrol ediniz.

 Kayıtlarda kızgınlık zamanı yaklaşan
hayvanları belirleyiniz.
 Son doğum tarihlerini kontrol ediniz.

 Hayvanları düzenli aralıklarla
gözlemleyiniz.

 Kızgınlıkların özellikle gece geç
saatlerde görülebileceğini unutmayınız.

 Kızgınlık gösteren hayvanları
belirleyiniz.

 Aşım kartlarını kontrol ediniz.

 Kızgınlığı kesinleşen hayvanları ayrı bir
bölmeye alınız.

 Hayvanın bulunduğu ortamın kuru ve
temiz olmasına özen gösteriniz.

 Hayvanın en uygun tohumlama zamanını
tespit ediniz.

 İneğin kızgınlığın 10-12. saatlerinde
tohumlanmasını sağlayınız.

 Suni tohumlama için tohumlama ekibine
haber veriniz.

 Tohumlama ekibinin zamanında
gelmesi için önlem alınız.

 Hayvanın zapturaptını sağlayınız.

 Mümkünse bir travay içerisinde
zapturapt altına alınız.
 Tohumlama ekibiyle işbirliği içerisinde
hareket ediniz.
 Hayvana acı verici uygulamalardan
kaçınınız.
 İş güvenliği kurallarına uygun hareket
ediniz.
 Damızlık boğanın hastalık
taşımadığından emin olunuz.

 Suni tohumlama uygulamasına yardım
ediniz.
 Doğal aşımda erkek hayvanı (boğayı)
ineğin yanına getiriniz.

 Herhangi olumsuz bir durumda
veteriner hekime haber veriniz.

 Hayvanı gözlemleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi suni tohumlamanın başlıca yararlarından birisi değildir?
A) Bir erkek damızlıktan çok sayıda dişinin tohumlanmasına olanak sağlar.
B) Kimlik tespitini kolaylaştırır.
C) Çiftleşme yoluyla bulaşan hastalıkların yayılma riskini azaltır.
D) Damızlık boğaların kullanılma süresini kısaltır.
E) Irk ıslahında etkin bir şekilde kullanılabilir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri suni tohumlamada başarısız olmanın
yetiştiriciye bağlı nedenlerindendir?
I. Tohumlama için geç ya da erken haber verme
II. Spermanın hatalı çözdürülmesi
III. Tohumlama tekniği
IV. Ovulasyonun gecikmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

3.

Aşağıdakilerden hangisi suni tohumlama uygulamasının en uygun zamanda
yapıldığının bir göstergesi olabilir?
A) Tohumlamadan 1 gün sonra metastrüs kanamasının görülmesi
B) Tohumlamadan 2 gün sonra metastrüs kanamasının görülmesi
C) Tohumlamadan 3 gün sonra metastrüs kanamasının görülmesi
D) Tohumlamadan sonraki günde de kızgınlığın devam ediyor olması
E) Tohumlama sırasında çara akıntısının bulanık olması

4.

Aşağıdakilerden hangisi inekte suni tohumlamanın başarısını etkileyen olumlu
faktörlerden birisi değildir?
A) İneğin vücut kondisyonun normal oluşu
B) Uterusta bir enfeksiyon olmaması
C) Doğru kızgınlık zamanının ayarlanması
D) İneğin yaşadığı ahır koşullarının iyi olması
E) Vulvanın dezenfeksiyonu
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5.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi tabii tohumlamada kullanılan boğadan ineğe bulaşan,
inekten de pişirilmeden elde edilen ürünleri tüketen insanlara geçen önemli bir zoonoz
hastalıktır?
A) Yanıkara
B) Sığır vebası
C) Brusella
D) Mastitis
E) Balanitis

6.

Yetiştiricinin tohumlama sonrasında, suni tohumlama yapan veteriner hekim ya da
veteriner sağlık teknisyeni ile iş birliği içerisinde hayvanın takibini yapmasının en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süt verimi kontrolü
B) Genital enfeksiyon olup olmadığının tespiti
C) Hayvanın iştah kontrolü
D) Hayvanın gebe kalıp kalmadığının belirlenmesi
E) Çiftleşmeyle geçen hastalık olup olmadığı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Döl verimine etki eden faktörleri açıklayabiliyor musunuz?
2. Döl alımında planlama yapmanın önemini öğrendiniz mi?
3. Kısırlık ve sebeplerini açıklayabilir misiniz?
4. Kısırlığın hayvancılık açısından önemini biliyor musunuz?
5. Evcil hayvanlarda üremeyi tanımlayabilir misiniz?
6. Erkek üreme organlarını açıklayabiliyor musunuz?
7. Dişi üreme organlarını açıklayabiliyor musunuz?
8. Hayvanları erken damızlıkta kullanmanın sakıncalarını
açıklayabiliyor musunuz?
9. Hayvanı geç damızlıkta kullanmanın sakıncalarını biliyor
musunuz?
10. Cinsî olgunluk ve aşım çağı takibi yapabilir misiniz?
11. Hayvanları çiftleştirme zamanını biliyor musunuz?
12. Hayvanların üreme ile ilgili kayıtlarını tutabiliyor musunuz?
13. Ergenliği (pubertas) açıklayabiliyor musunuz?
14. Seksüel siklus ve hormonal mekanizmasını öğrendiniz mi?
15. Seksüel siklus süresince ovaryumda görülen değişiklikleri
açıklayabilir misiniz?
16. İneklerde seksüel siklusu açıklayabiliyor musunuz?
17. İneklerde kızgınlık belirtisi tespit yöntemlerini öğrendiniz mi?
18. Kızgınlığı gözlem yöntemi ile belirleyebilir misiniz?
19. Kızgınlığı takvim yöntemi ile belirleyebilir misiniz?
20. Vajinal muayene ile kızgınlık tespiti yapabilir misiniz?
21. Vücut ısısı ölçümü ile kızgınlık tespiti yapabilir misiniz?
22. Arama boğaları ile kızgınlık tespiti yapabilir misiniz?
23. Kızgınlık belirleyici bantlar ve kuyruk boyama yöntemi ile
kızgınlık tespiti yapabilir misiniz?
24. İneklerde en uygun tohumlama zamanını biliyor musunuz?
25. İneklerde seksüel senkronizasyonu açıklayabilir misiniz?
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Evet

Hayır

26. Senkronizasyon yapmayı gerektiren durumları öğrendiniz mi?
27. İneklerde prostaglandinler ile senkronizasyon yapmayı öğrendiniz
mi?
28. İneklerde progesteron ile senkronizasyon yapmayı öğrendiniz mi?
29. İneklerde GnRH ile senkronizasyon yapmayı öğrendiniz mi?
30. Senkronizasyon yapmayı gerektiren durumları öğrendiniz mi?
31. Senkronizasyon yapacak ekibe yardım edebilir misiniz?
32. Sığırlarda aşım çeşitlerini öğrendiniz mi?
33. Suni tohumlamayı tarif edebilir misiniz?
34. Suni tohumlamanın sağladığı faydaları öğrendiniz mi?
35. Suni tohumlamanın sakıncalarını biliyor musunuz?
36. Suni tohumlama uygulamasında tohumlama ekibine yardımcı
olabilir misiniz?
37. İneğin tabii tohumlama yöntemi ile tohumlanmasını sağlayabilir
misiniz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

B
E
C
A
D
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
C
A
E
C
B
D
A
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
E
A
B
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
A
B
E
C
D
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