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Üreme Sezonu DıĢında Kısa Süreli Progestagen ve PMSG ile
Senkronize Edilen Koyunlarda Ġmmunmodülatör Kullanımının
Vaginal Akıntı Skoru ve Konsepsiyon Oranı Üzerine Etkisi *
Üreme sezonu dıĢında, koyunlarda en yaygın kullanılan östrüs uyarım protokollerinden birisi, kısa
süreli progestagen ve gebe kısrak serum gonadotropin (PMSG) kombinasyonudur.
Progestagenlerin genital organlarda oluĢturduğu immunsupresyon ile birlikte intravaginal
süngerlerin oluĢturduğu irkiltici etki, çoğu kez vaginada değiĢen derecelerde vaginal akıntı ve
inflamasyona sebep olabilmektedir. Bu çalıĢmada, kısa süreli intravaginal progestagen ve PMSG
kombinasyonu ile östrüsleri uyarılan üreme sezonu dıĢındaki koyunlarda, protokole
immunmodülatör ilavesinin vaginal akıntı skoru ve konsepsiyon oranı üzerindeki etkisinin
araĢtırılması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada, 60 adet Macar merinosu ırkı koyun kullanıldı. Koyunlar
rastgele iki eĢit gruba ayrıldıktan sonra, deney grubuna (CCL), 10 mg Corynebacterium cutis lizatı
uygulanarak, 7 gün süre ile progestagen içeren vaginal sünger uygulandı. Yedinci günde süngerler
alınarak, 500 IU PMSG enjeksiyonu yapıldı. Kontrol grubuna (Kontrol) ise, sadece 7 gün
intravaginal progestagen ve PMSG uygulaması yapıldı. Süngerlerin çıkarıldığı anda vaginal akıntı
skorları belirlenerek kaydedildi. Koyunların östrüsleri takip edilerek elde aĢım yaptırıldı. Elde
aĢımlar sonrası gebelik muayenesi yapılarak, gruplarda konsepsiyon oranları belirlendi. CCL ve
Kontrol gruplarında östrüs oranları (%96.6 & %93.1; P>0.05) ve ortalama vaginal akıntı skorlarında
(1.20 & 1.53; P>0.05) farklılık tespit edilmezken, konsepsiyon oranlarında ise istatistiki açıdan
önemlik tespit edildi (%79.3 & %50.0; P=0.011). Alınan verilerden, vaginal akıntı skor sayısı
azaldıkça, konsepsiyon oranının arttığı belirlense de, yapılan korrelasyon analizinde, vaginal akıntı
skoru ve konsepsiyon oranı arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı tespit edildi (P>0.05). Sunulan bu
çalıĢmanın sonuçlarına göre, üreme sezonu dıĢında kısa süreli progestagen ve PMSG
kombinasyonu uygulanan koyunlarda, protokole immunmodülatör ilavesinin, östrüs oranı ve vaginal
akıntı skorları üzerine etkili olmadığı, ancak konsepsiyon oranında önemli derecede bir artıĢ
meydana getirdiği sonucuna varıldı.
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One of the most commonly used oestrus stimulation protocols in ewes outside the breeding season
is the combination of short-term progestagen and PMSG. Immunosuppression caused by
progestagens and the startling effect of intravaginal sponges can cause varying degrees of
inflammation in the vagina. In this study, it was aimed to investigate the effects of
immunomodulator addition to the protocol on vaginal discharge score and conception rate in
anestrous synchronized ewes. In the study, 60 anestrous ewes were used. The ewes were divided
into two equal groups, 10 mg Corynebacterium cutis lysate was applied to the experimental group
(CCL), and a progestagen-containing vaginal sponge was applied for 7 days. On the seventh day,
sponges were removed and 500 IU PMSG injection was applied. In control group (Control), only
synchronization protocol was applied. As soon as the sponges were removed, the vaginal
discharge scores were determined. Ewes were hand-mated in estrus. Pregnancy examination was
performed and conception rates were determined for each group. While there was no difference in
the estrus rates (96.6%, 93.1%; P>0.05) and vaginal discharge scores (1.20, 1.53; P>0.05), it was
determined a difference in the conception rates (79.3%, 50.0%, P=0.011) in CCL and Control
groups. Although it was determined that the conception rate increased as the vaginal discharge
scores decreased, it was found that there was no relationship between vaginal discharge score and
conception rate (P>0.05). According to results of the study, it was concluded that the addition of
immunomodulator to protocol was not effective on the estrus rate and vaginal discharge scores in
ewes outside the breeding season, but a significant increase was found in the conception rate.
Key Words: Immunmodulator, progestagen, vaginal discharge, anestrus, ewe

GiriĢ
Koyunculukta et, süt ve yapağı gibi temel verimlerin yanı sıra, sürünün
devamlılığının sağlanması ve karlı bir hayvancılık için reprodüktif verim önemli yer
tutmaktadır. Koyunların mevsimsel östrüs göstermeleri sebebiyle, yılın belirli
zamanlarında seksüel inaktif olmaları ve yaklaĢık 6-7 ay süren bir anöstrüs döneminin
görülmesi, karlı bir koyunculuk için üreme sezonu dıĢında da üreme faaliyetlerinin
*
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uyarılmasını gerekli kılmaktadır (1). Koyunlarda üreme
sezonu dıĢında, sentetik progestagenler, melatonin ve
yapay fotoperiyot uygulamalarıyla birlikte flushing
uygulamaları ve koç etkisi gibi uygulamalardan
yararlanılarak,
reprodüktif
verimliliğin
devamı
sağlanabilmekte, böylece koyunculukta reprodüktif hedef
olan 2 yılda 3 kez kuzulatma hedefine ulaĢılabilmektedir
(2).
Koyunlarda, üreme sezonu dıĢında en sık tercih
edilen östrüs uyarım yöntemi sentetik progestagenlerin
kullanılmasıdır. Anöstrüs dönemi süresince inaktif olan
ovaryum dokusunda, foliküllerin final geliĢimi ve
ovulasyonu Ģekillenmese dahi, foliküler geliĢim belirli bir
aĢamada devam etmektedir (3). Bu aĢamada, sentetik
progestagenler ile kısa süreli ya da uzun süreli luteal
fazın taklit edilmesi ve sonrasında da progestatif etkinin
ortadan kaldırılması ile östrüs ve ovulasyonlar
uyarılabilmektedir. Sentetik progestagenlerin implant,
intravaginal sünger, intravaginal hormon salan araçlar ve
oral uygulama formları bulunmaktadır (4). Ayrıca,
foliküler geliĢimin uyarılması ve senkronize edilmesi
amacıyla, sentetik progestagen uygulamaları ile birlikte
PMSG
hormonun
kullanılmasıyla,
senkronize
ovulasyonlar ve daha yüksek gebelik oranları elde
edilebilmektedir (5-7). Koyunlarda üreme sezonu dıĢında
sentetik progestagenlerin en sık kullanılan formu vaginal
sünger uygulamalarıdır. Vaginal süngerler, üreme
sezonu dıĢında kısa süreli (7-9 gün) ya da uzun süreli
(11-14 gün) uygulanabilmektedir (4).
Progestagenlerin uygulandığı hayvanlarda, değiĢen
derecelerde immun sistem baskılanacağı için, genital
kanalın enfeksiyonlara direnci azalmaktadır. Progestatif
etki altındaki genital organlarda fagositik aktivitenin
azalmasına bağlı olarak lokal immun yanıtın zayıfladığı
ve bakterilerin elimine edilme sürecinin yavaĢladığı
bildirilmektedir (8, 9). Ayrıca, intravaginal progestagen
içeren süngerlerin uygulanması ile süngerlerin vaginada
oluĢturduğu irkiltici etkiye bağlı geliĢen vaginitisin aĢım
sırasında koç kabulüne engel olduğu, aĢım baĢarılı
Ģekillense dahi, Ģekillenebilecek yangı, purülan vaginal
akıntı ve değiĢmiĢ vaginal mikrofloranın spermatositik
etki gösterdiği, böylece düĢük gebelik oranlarına
sebebiyet verdiği bildirilmektedir (10-12). Uzun süreli
progesteron uygulamalarıyla yüksek oranda östrüs
senkronizasyonu sağlanmakta ancak ovule olacak
folikülün yaĢlanması ve spermanın genital kanalda
taĢınmasının olumsuz etkilenmesi sebebiyle gebe kalma
oranı düĢmektedir. Kısa süreli uygulamayla da uzun
süreli uygulamaya benzer cevap alınabilmekte ve kısa
süreli uygulamalarda progesteronun folikül ve oosit
üzerine olan bu olumsuz etkisinden önemli ölçüde uzak
kalınmaktadır (9, 13-16). Ancak, kısa süreli intravaginal
progesteron içeren süngerlerin kullanılmasıyla da
vaginada istenmeyen etkiler gözlenmektedir. Quereda
ve ark. (17), koyunlarda intravaginal süngerlerde
probiyotik kullanımının fertilite ve genel sağlık durumu
üzerine etkili olmadığını, ancak vaginada histolojik ve
sitolojik açıdan iyileĢmeyi sağladığını bildirmektedirler.
Uygulamada, sünger üzerine antiseptik ve antibiyotik
uygulamaları gibi alternatif yöntemler denendiği ancak,
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vaginal sünger üzerine antibiyotik uygulanmasıyla sütte
antibiyotik kalıntı riskinin arttığı bildirilmektedir (18).
Corynebacterium cutis lizatı, veteriner hekimlik
alanında ticari ürünü (Ultracorn; 20 mg Corynebacterium
cutis lizatı/mL, Virbac, Fransa) bulunan ve yaygın
kullanılan bir nonspesifik immunstimulandır (19).
Makrofajlarca fagosite edilen CCL gibi mikroorganizma
parçalarının makrofajlarda uyarıma neden olarak, TNF,
IL-1 ve IL-6 gibi sitokinlerin sentezini uyarabileceği
bildirilmektedir (20). Koyunlarda intravaginal süngerlerin
yerleĢtirilmesi sonucu oluĢabilecek akut faz yanıtta
salınan sitokinlerin, hem oluĢacak inflamatuvar yanıtın
Ģiddeti hem de gebeliğin Ģekillenmesi açısından belirli bir
dengede olması gerekmektedir. Yangı baĢlatan
proinflamatuar sitokinler (TNF, IL-1, IL-6) ve antiinflamatuar sitokinlerin (IL-10) belirli bir dengede
seyretmesi hem gebeliğin Ģekillenmesi hem de
devamlılığında büyük öneme sahiptir.
Vaginal
süngerlerin
irkiltici
etkisi
ortadan
kaldırılamasa da, hipotez olarak, vaginal süngerlerin
kullanımı sırasında immunmodülatör uygulamasının
olası vaginitis ve kötü karakterli vaginal akıntıyı
azaltacağını ve böylece daha yüksek konsepsiyon oranı
elde edilebileceğini varsayıyoruz. Bu çalıĢmada söz
konusu hipotezi test etmek için, üreme sezonu dıĢında
kısa süreli progestagen ve PMSG kombinasyonu ile
östrüsleri
uyarılan
koyunlarda
immunmodülatör
uygulamasının vaginal akıntı skoru ve konsepsiyon
oranları
üzerine
etkilerinin
araĢtırılması
amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem
AraĢtırma ve Yayın Etiği: Bu çalıĢma, Çukurova
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun
verdiği izin ile yapılmıĢtır (2021/5-8).
Hayvanlar: ÇalıĢma, Adana ili Kozan ilçesinde
bulunan özel bir koyunculuk iĢletmesinde, 2021 yılı
Mayıs-Haziran aylarında yapıldı. ÇalıĢmada 2-5 yaĢ
aralığında, 55-75 kg vücut ağırlığına sahip, anöstrüs
dönemindeki 60 adet Macar merinosu ırkı koyun
materyal olarak kullanıldı. ÇalıĢmada kullanılan
koyunlar, klinik olarak sağlıklı, doğum sonrası herhangi
bir bozukluk Ģekillenmeyen ve anormal vaginal akıntı
bulunmayan hayvanlar arasından seçildi. ĠĢletmede
yoğun olarak yapay meraya dayalı ad libitum besleme
yapılmakta, ayrıca hayvanlara az miktarda konsantre
yem ve premiks verilmekteydi. Su kısıtlaması
yapılmamakta,
hayvanların
merada
bulunduğu
zamanlarda da ad libitum su tüketimini sağlayan
olanaklar mevcuttu.
Senkronizasyon Protokolü ve ÇalıĢma Grupları:
ÇalıĢmada, üreme sezonu dıĢında üreme faaliyetlerinin
uyarılması amacıyla kısa süreli (7 gün) intravaginal
sentetik progestagen ve PMSG kombinasyonu
uygulandı. ÇalıĢmada kullanılan 60 adet Macar
merinosu ırkı koyun rastgele iki eĢit gruba bölündü.
Deney grubuna (n=30) (CCL) sünger takılırken, 10 mg
Corynebacterium cutis lizatı (Ultracorn; 20 mg
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Corynebacterium cutis lizatı/mL, Virbac, Fransa) kas içi
enjekte edilerek, 7 gün süre ile intravaginal sünger
(Esponjavet; 60 mg medroksiprogesteron asetat içeren
sünger, Hipra, Ġspanya) uygulandı ve yedinci gün
süngerler alınarak, 500 IU PMSG (Oviser; 100 IU
PMSG/mL, Hipra, Ġspanya) kas içi enjeksiyonu yapıldı.
Ġkinci gruba ise (n=30) (Kontrol), sadece, 7 gün süre ile
intravaginal sentetik progestagen içeren sünger ve
PMSG uygulaması yapıldı.
Vaginal Akıntı Skorlarının Belirlenmesi: Bütün
koyunlarda süngerlerin çıkarıldığı anda, Martinez-Ros ve
ark. (11)’nın belirttiği kriterlerin modifiye edilmesi ile
oluĢturulmuĢ vaginal akıntı skorlaması yapıldı. Buna
göre, süngerlerin çıkarıldığı anda, vaginal akıntının
miktarı, kokusu ve akıntının karakterine göre, vaginal
akıntı, seröz (0), hafif bulanık (1), beyaz bulanık (2),
kanlı kahverengi (3) ve irinli (4) olarak sınıflandırılarak
kaydedildi.
Östrüs Tespiti ve Elde AĢımların Yapılması:
Östrüs tespiti, süngerlerin çıkarılmasından 24 saat sonra
baĢlanarak, günde iki kez bir saat süreyle sürünün içine
arama koçu katılarak yapıldı. Arama koçunun ve
koyunların gösterdiği kızgınlık belirtilerine göre, östrüste
olduğu tespit edilen 56 koyun, veteriner hekim
kontrolünde, koçlar ile çiftleĢtirilerek kaydedildi. Sürüde
çiftleĢtirmelerde, 7 koyun için 1 adet fertil koç kullanıldı.
Gebelik
Muayenelerinin
Yapılması
ve
Reprodüktif Parametrelerin Hesaplanması: Gebelik
muayeneleri, kaydedilen çiftleĢtirme tarihinden 44-48
gün sonra ultrasonografi ile yapıldı. Ultrasonografik
muayeneler, portatif ultrason cihazı (Hitachi EUB-405,
3.5 MHz konveks prob, Japonya) kullanılarak
transabdominal yolla yapıldı. Uterus içerisinde, anekoik
fötal sıvının görülmesi ile birlikte embriyonun ve kalp
atımının izlenmesi sonucu koyunlar gebe olarak
değerlendirildi ve kaydedildi. Östrüs oranları, ortalama
vaginal akıntı skorları ve konsepsiyon oranları aĢağıda
belirtilen formüller kullanılarak hesaplandı.
*Östrüs oranı (%)= (Östrüs gösteren
sayısı)/(Protokol uygulanan koyun sayısı) ×100

koyun

*Ortalama vaginal akıntı skoru= (Toplam vaginal
akıntı skoru)/(Hayvan sayısı)
*Konsepsiyon oranı (%)= (Gebe kalan koyun
sayısı)/(AĢım yaptırılan koyun sayısı) ×100
Ġstatiksel Analiz: ÇalıĢmada elde edilen verilere
ait istatistiksel analizler GraphPad Prism (Version 8.1.2)
istatistik ve grafik paket programında yapıldı. Gruplar
arasında östrüs oranı ve konsepsiyon oranlarının
karĢılaĢtırılmasında Fisher’s exact Ki-kare testi kullanıldı.
Shapiro-Wilk testi sonucu non-parametrik dağılım
sergileyen vaginal akıntı skorlarının bağımsız gruplar
arasında karĢılaĢtırılmasında Mann-Whitney U testi
kullanıldı. Sıralanabilir (ordinal) veri olan vaginal akıntı
skorları ile kategorik veri olan gebe kalma durumu
arasındaki korrelasyon analizi ise Fisher’s exact Ki-Kare
testi ile değerlendirildi. Ġstatistiksel önemlilik, P değeri
<0.05’te anlamlı kabul edildi.
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Bulgular
ÇalıĢmada, anöstrüs döneminde kısa süreli
intravaginal progestagen ve PMSG uygulaması yapılan
koyunlarda, gruplarda elde edilen östrüs oranları,
ortalama vaginal akıntı skorları ve konsepsiyon oranları
Tablo 1’de özetlenmiĢtir. ÇalıĢmada, toplam östrüs oranı
%93.3 (56/60) olarak tespit edilirken, Kontrol grubu ve
CCL gruplarında sırasıyla %93.1 (27/29) ve %96.7
(29/30) olarak bulundu (P=0.61; Fisher’s exact test)
(ġekil 1a). Kontrol grubundaki bir koyunda, vaginal
süngerlerin çıkarılacağı günde, süngerin vaginadan
düĢtüğü tespit edilirken, bu koyunun kızgınlık belirtilerini
gösterdiği tespit edildi. Ancak, intravaginal süngerin
vaginada kalma süresinin vaginal akıntı skorunu
etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, kontrol
grubundaki bu koyun çalıĢmadan çıkarıldı.
Tablo 1. Kısa süreli intravaginal progestagen ve PMSG
protokolü uygulanan üreme sezonu dıĢındaki koyunlarda
immunmodülatör uygulaması (CCL) ve Kontrol
gruplarında östrüs oranı, ortalama vaginal akıntı skorları
ve konsepsiyon oranları
CCL
Kontrol
Toplam
%96.7
%93.1
%94.9
Östrüs oranı
(29/30)
(27/29)
(56/59)
1.20±0.14 1.53±0.15 1.36±0.10
Vaginal akıntı
skorub
(35/29)
(40/26)
(75/55)
%79.3
%50.0
%65.4
Konsepsiyon
oranıa
(23/29)
(13/26)
(36/55)
a
Fisher’s exact test, two-sided
b
Mann-Whitney U test, two-tailed
NS: Gruplar arasındaki fark istatistiki olarak önemsizdir.
*: P<0.05
a

P
NS
NS
*

Süngerlerin çıkarılmasından sonra, ortalama
vaginal akıntı skorları CCL grubunda ve Kontrol
grubunda sırasıyla 1.20±0.14 ve 1.53±0.15 bulundu (U
(748, 792)=313, P=0.247; Mann-Whitney U test, ġekil
1b). CCL grubunun vaginal akıntı skorları 0 (seröz) ile 2
(beyaz bulanık) arasında değiĢirken, Kontrol grubunda
ise 0 (seröz) ile 3 (bulanık) skor arasında değiĢiklik
gösterdi.
Elde aĢımlar sonrası 44-48. günlerde yapılan
ultrasonografik muayenelerden elde edilen konsepsiyon
oranları, CCL ve Kontrol gruplarında sırasıyla, %79.3
(23/29) ve %50.0 (13/26) olarak bulunurken, her iki grup
arasında konsepsiyon oranı açısından istatistiki önemlilik
tespit edilmiĢtir (P=0.011; Fisher’s exact test, ġekil 1c).
CCL grubunda, vaginal akıntısı seröz karakterli
olan (skor 0) 6 adet koyunun tamamının (%100) gebe
kaldığı, hafif bulanık olan (skor 1) 11 koyundan 10
tanesinin (%90.9) gebe kaldığı, beyaz bulanık olan (skor
2) 12 koyunun 7 tanesinin (%58.3) gebe kaldığı
belirlenirken, Kontol grubunda ise, vaginal akıntısı seröz
karakterli olan (skor 0) 1 adet koyunun (%100) gebe
kaldığı, hafif bulanık olan (skor 1) 14 koyundan 6
tanesinin (%42.8) gebe kaldığı, beyaz bulanık olan (skor
2) 7 koyunun 5 tanesinin (%71.43) gebe kaldığı ve
bulanık olan (skor 3) 4 koyunun 1 tanesinin (%25) gebe
kaldığı belirlendi (Tablo 2). Ancak, vaginal akıntı skorları
ile gebe kalma arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı
tespit edildi (P>0.05, Fisher’s exact test).
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Tablo 2. Gruplarda vaginal akıntı skorlarına göre gebelik durumlarının dağılımı
CCL (n=29)
Vaginal akıntı skoru

Kontrol (n=26)

TOPLAM

Gebe (+)
(n=23)

Gebe (-)
(n=6)

Gebe (+)
(n=13)

Gebe (-)
(n=13)

Skor 0

6

0

1

0

7

Skor 1

10

1

6

8

25

Skor 2

7

5

5

2

19

Skor 3

0

0

1

3

4

Skor 4

0

0

0

0

0

11

19

Σ VAS

24
35

21
40

(n=55)

75

VAS: Vaginal akıntı skoru
CCL grubunda vaginal akıntı skoru 0-2 arasında, Kontrol grubunda ise 0-3 arasında dağılmaktadır.
Vaginal akıntı skoru ile gebe kalma durumu arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmedi, P>0.05.

ġekil 1. Uygulanan protokoller sonrası, gruplarda gözlenen östrüs oranları (%) (a), ortalama vaginal akıntı skorları
(skor) (b) ve konsepsiyon oranları (%) (c). * P<0.05, NS: Ġstatistiki açıdan önemsizdir.
TartıĢma
Bu çalıĢmada, anöstrüs dönemindeki koyunlarda
östrüs uyarımı amacıyla en sık tercih edilen protokol
olan kısa süreli progesteron salan vaginal sünger ve
PMSG kombinasyonu uygulamasına immunmodülatör
ilavesinin vaginal akıntı skoru ve konsepsiyon oranları
üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan Macar
merinosu koyun ırkı, dünyada en yaygın yetiĢtirilen
merinos koyun ırklarının genel özelliklerini taĢımaktadır.
Çoğunlukla et verimi yönüyle beslenen bu ırkın, döl
verimi de oldukça iyidir. Ġki yılda üç kez kuzulama
özelliğine sahip koyun ırkının, iyi bir bakım ve besleme
ile hemen hemen yılda 2 kez kuzulatılabileceği, bir
batında ikizlik oranının ise %70-80 düzeyinde olduğu
bildirilmektedir (21, 22). Macar merinosu koyunlar,
çalıĢmanın yapıldığı Çukurova bölgesinde mart ayından
temmuz ayına kadar anöstrüs dönemindedirler.
ÇalıĢmanın yapıldığı sürüde, doğan kuzuların sütten

kesilmesine kadar geçen sürede herhangi bir uygulama
yapılmamıĢ ve hayvanların derin anöstrüste oldukları
Mayıs ayında östrüs uyarım protokolü baĢlatılmıĢtır.
ÇalıĢma
bulgularına
göre,
protokole
immunmodülatör
ilavesinin,
kontrol
grubu
ile
kıyaslandığında, östrüs oranlarına etkisi bulunamamıĢtır.
ÇalıĢmada, CCL grubunda östrüs oranı %96.7 olarak
belirlenirken, Kontrol grubunda ise %93.1 olarak tespit
edilmiĢtir. Söz konusu değerler, kısa süreli intravaginal
progesteron içeren sünger ve PMSG uygulanan daha
önce yapılmıĢ çalıĢmaların (23-25) sonuçlarıyla
benzerlik göstermektedir. Bu protokol ile anöstrüs
dönemindeki koyunlarda %50-90 oranında östrüs
belirtilerinin görüldüğü ve %60’ın üzerinde gebelik elde
edildiği bildirilmektedir (4, 5). ÇalıĢmada hem uygulama
grubunda hem de kontrol grubunda tespit edilen östrüs
oranlarının %90’ların üzerinde olması, sürünün bakım ve
besleme Ģartları ile çalıĢmada kullanılan hayvanların
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vücut kondisyon skorları ile iliĢkili olabilir. ÇalıĢma
verilerinde, vücut kondisyon skoru verilmemiĢ olsa da
sürünün genelinde yaptığımız gözlemlerde, ortalama
vücut kondisyon skorlarının 3-3.5 arasında değiĢtiği
söylenebilir. Nitekim, Gallego-Calvo ve ark. (26)’nın
yaptığı çalıĢmada da vücut kondisyon skoru ve vücut
ağırlığının,
üreme
sezonu
dıĢında
uygulanan
protokollerin
baĢarısında
önemli
rol
oynadığı
bildirilmektedir.
Bu çalıĢmada immunmodülatör özelliği sebebi ile
kullanılan Corynebacterium cutis lizatı, güçlü bir nonspesifik ajandır. Hayvan sağlığında, enfeksiyonlardan
korunmada, neonatal dönemde kolostrum kalitesinin
arttırılmasında (20), aĢılamalarda immun yanıtın
arttırılmasında (27), stres durumlarında destekleyici
olarak kullanılmaktadır. Corynebacterium cutis lizatı
uygulama sonrası, sitokinlerin salınımını uyararak
lenfositleri aktifleĢtirir. Böylece inflamatuvar yanıt ve
antikor üretimini uyarır (19). Anöstrüs döneminde, genital
organların steroid hormonlara maruziyetinin azalması ve
intravaginal kullanılan süngerlerin, vaginada oluĢturduğu
irkiltici etki, vaginada değiĢen derecelerde vaginitis,
yapıĢmalar ve kötü karakterli vaginal akıntılara sebep
olmaktadır. Genital organların dıĢa açıldığı vagina, sahip
olduğu mikrobiyata ve nispeten düĢük pH ile
enfeksiyonlara karĢı doğal olarak dirençlidir (28, 29).
Ancak, üremenin kontrolü amacıyla intravaginal
yerleĢtirilen süngerler, vaginanın doğal yapısını
bozmakta ve içerdiği progestagenler ile lokal olarak
bölgeye kan akımını ve dolayısıyla savunma hücrelerinin
göçünü azaltmaktadır. Söz konusu bu etkinin ortadan
kaldırılması ya da azaltılması amacıyla, bu çalıĢmada
intravaginal sünger ile birlikte Corynebacterium cutis
lizatının etkinliği değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma bulguları,
CCL grubunda ve Kontrol grubunda ortalama vaginal
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akıntı skorları arasında herhangi bir farklılık olmadığını
göstermektedir. Benzer sonuç, Quereda ve ark. (17)’nın
koyunlarda progesteron içeren intravaginal süngerlerde
probiotik kullanımının etkilerinin araĢtırıldığı bir
çalıĢmada da gösterilmiĢ, vaginal süngerlere probiotik
ilavesi ile fertilite ve genel sağlık durumunda anlamlı bir
iyileĢme görülememiĢtir.
Sunulan çalıĢmanın sonuçlarına göre CCL ve
Kontrol gruplarında östrüs oranı ve vaginal akıntı
skorlarında
farklılık
Ģekillenmemesine
rağmen,
konsepsiyon oranı açısından gruplar arasında istatistiki
açıdan önemli düzeyde farklılık tespit edilmiĢtir.
ÇalıĢmada Kontrol grubundan elde edilen konsepsiyon
oranı, literatürde bulunan birçok çalıĢmayla benzerlik
göstermektedir (30-33). ÇalıĢmada elde edilen bulgular,
Martinez-Ros ve ark. (11)’nın bildirdiğine benzer Ģekilde,
CCL ve Kontrol gruplarında vaginal akıntı skoru ile gebe
kalma durumu arasında önemli bir iliĢkinin olmadığını
göstermektedir.
Sunulan çalıĢma ile kısa süreli intravaginal
progestagen ve PMSG kombinasyonu ile üreme sezonu
dıĢında östrüsleri uyarılan koyunlarda, protokole eklenen
non-spesifik immunmodülatörün östrüs oranı ve vaginal
akıntı skorunu etkilemediği, konsepsiyon oranında ise
anlamlı bir artıĢa sebep olduğu gösterilmiĢtir. Ancak,
vaginal akıntı skoru ile konsepsiyon oranı arasında bir
iliĢki tespit edilememesi, immunmodülatörün farklı
mekanizmalar ile konsepsiyon oranına etki ettiğini
düĢündürmektedir. Kısa süreli intavaginal progestagen
ve PMSG kombinasyonu protokolüne immunmodülatör
ilavesinin konsepsiyon oranındaki artıĢa hangi
mekanizmalar ile sebep olduğunu araĢtıran, daha fazla
sayıda hayvan materyali kullanılarak yapılacak ileri
çalıĢmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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