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ÖSTRÜSÜN TANISI AMACIYLA PRATiK SÜT PROGESTERON TESTiNiN KULLANIMI 
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Die Brunsterkennung Mit Elnem Mllch Progesteron Schnelltest 

Zusammenfassung : Bel 17 Kühen wurden durch 
die Beobachtung der Tierhalter und nach den klinis
chen Untersuchungen die Brunst festgestellt. Von 
den tleren wurden Blut-und Milchproben für dle Pro
gesteronbestimmung entnommen, um diese Brunst
diagnose zu sichern. Das Progesteron wurde in der 
Milch nach einem EIA methode, im Blut serum nach 
RIA methode bestlmmt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass 3 von 17 Tieren (18 
%) nach Progesteron bestlmmung nicht in Brunst 
waren. 

Die Einsatzmöglichkeiten des Milchprogesteron
tests wurde für dle Brunstbestimmung diskutlert. 
Der Elnsatz des Tests für dle Brunsterkennung wlrd 
empfohlen. 

Özet : Bu çalışma da hayvan sahiplerinin göz
lemleri ve klinik muayeneler sonucu östrüste olduk
larına kararverllen 17 adet inekten alınan süt örnek
lerinde EIA, kan örneklerinde ise RIA yöntemi ile 
progesteron tayini ile östrüsün tanı şansları araştı
rı ldı. 

Çalışma sonunda kllnlk muayeneler sonucu ös
trüste olduQu belirlenen 17 adet inek'ten 3'nün (% 
18)'nln progesteron deQeri yüksek bulunarak ös
trüste olmadığı belirlendi. 

Çalışma bulguları ile birlikte testin olumlu ve 
olumsuz yönleri tartışılarak testin östrüsün tanısı 
amacı ile kullanılablleceQI belirlendi. 

Giriş 
ôstrüsün tespiti tohumlamanın başarısı yönünden 

son derece önemlidir. Özellikle günümüz yetiştiricilğinde 
ahırlardaki hayvan sayısının artması ve bir çok işlemin 
makinalar aracılığı ile yapılması sonucunda hayvan ba
şına ayrılan süre azalmakta, östrüs iyi gözlenememekte 

ve buna bağlı olarak ineklerin boş kaldıkları süre uzaya
rak, bunun sonucunda döl verimi aksamaktadır. 

Ôstrüsün tespitinde, veteriner hekim ve suni tohum
lama teknisyenleri tarafından uygulanan en geçerli yön
tem rektal palpasyondur. Ancak tecrübeli veteriner he
kimlerin bile bu yöntemle yapılan muayenede ovaryum 
üzerindeki yapıların tanısında % 20-30 oranında yanıl
dıkları bildirilmektedir (5). 

Sütte veya kanda progesteron tayini ile siklusun 
dönemini tesbit etmekte kullanılan enzim immunnoassay 
(EIA) testeleri geniş bir kullanım alını bulmuştur (1, 7, 15). 

Grünert ve ark. (6), yaptıkları araştırmada sütteki 
progesteron konsantrasyonu ile klinik bulguların arasın
da pozitif bir korelasyonun varlığını bildirmektedirler. 

Endokrinolojik olarak aktif bir corpus luteumun varlı
ğı halinde progesteron değerinin radio immunoassay 
(RIA) yöntemi ile 1 ng/ml, EIA ile ise 5 ng/ml'nin üzerinde 
olması gerektiği, progesteron konsantrasyonun bu basal 
değerlerin altına inmesi halinde östrüsün 24-36 saat 
içinde oluşacağı % 85 doğrulukla bildirilmektedir 
(2,8,9, 1 o, 17). 

Siklusun döneminin belirlenmesi amacıyla sütteki 
progesteronun 12 saat süreyle depolanması, kandaki 
değerin ise salgıya bağlı olarak değişmesi nedeniyle süt 
progesteron değerlerinin kan progesteron değerlerine 
göre daha güvenli olduğu bildirilmektedir (3, 14). 

Son yıllarda saha koşullarında uygulanabilen ve ye

tiştiriciler tarafından da kullanılabilen sütte progesteron 
hormonu düzeylerini kalitatif ve kantitatif olarak belirleye
cek EIA test kitleri geliştirilmiştir. Bu testlerde progeste
ron hormonuna karşı immunolojik reaksiyon veren mon
oklonal antikorlardan yararlanılmaktadır. Test 
sonucunda tüp içerisindeki substratın enzimatik transfor
masyonu ile verdiği renk reaksiyonuna göre bulgular kali
tatif olarak izlenebilmektedir (12, 13). 
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Sunulan çalışmada 17 olgunun 14'ünde pratik süt 
progesteron testi ile düşük sonuçlar elde edilmesine rağ
men, yukarıdaki araştırmacıların (2,8)'da bildirdikleri gibi 
östrüs dışındada bu test ile düşük sonuçlar elde edilebil
mesi olasılığı nedeniyle bu hayvanlar için sadece düşük 
progesteron sonuçlarına bakılarak kesin olarak östrüsün 
tesbit edilemeyeceği kanısına varılmıştır. 

Sonuç olarak, yalnız süt progesteron testi sonucuna 
bakılarak östrüs'ün belirlenemeyeceği veteriner hekimle
rin hayvanlara klinik muayeneler ve yetiştiricilerinde göz
lemleri ile birlik1e bu testi uygulayarak östrüsün teşhisini 
doğrulayabilecekleri kanısına varıldı. 
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