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SUMMARY 
 
Feasibility of embryo transfer depends on stimulating 

follicular growth, ovulation of these developed follicles, 
fertilization of oocytes, collection and transfer of embryos, 
establishment of pregnancy and finally obtaining many 
calves. Superovulation response is very important for this 
aim. Therefore, superovulation is one of the most critical 
stage in embryo transfer protocols. For this respect, it is 
very important to know about the factors effecting 
superovulation response and elimination of the negative 
situations. 
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ÖZET 
 
İneklerde embriyo transferinin etkili bir biçimde 

gerçekleştirilebilmesi, çok sayıda follikül gelişiminin 
uyarılması, gelişen folliküllerin ovule olması, 
fertilizasyonun sağlanması, şekillenen embriyoların 
toplanması ve transfer edilmesi, gebeliğin sağlanması ve 
sonuçta birçok buzağı elde edilmesine bağlıdır. 
Süperovulasyon cevabının yüksek olması bahsedilen 
amaca ulaşmada çok önemlidir. Dolayısıyla embriyo 
transferi uygulamalarında en kritik noktalardan birisi de 
süperovulasyondur. Bu nedenle, ineklerde yapılan 
embriyo transferi çalışmalarında süperovulasyon cevabına 
etki eden faktörlerin bilinerek olumsuz durumların elimine 
edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 
ANAHTAR KELİMELER: İnek, süperovulasyon 

cevabı. 
 

 
GİRİŞ 
 
Donör olarak kullanılacak inekte, fazla sayıda 

follikül gelişimi sağlayarak ovulasyon sayısının 
artırılmasına yönelik yapılan hormon tedavisine 
süperovulasyon adı verilmektedir (Resim 1 ve 2) 
(Curtis 1991, Marahall ve Minyard 2006). 
Süperovulasyon uygulanmayan bir ineğin östrüste 
tohumlanmasını takip eden 7. veya 8. günde uterus 
yıkaması yapılarak bir embriyo elde edilebilir 
(Marahall ve Minyard 2006). Fakat sözü edilen 
yöntem, yüksek maliyetinden dolayı pratikte 
uygulama şansına sahip değildir (Arthur ve ark. 
1992). Embriyo transferinin maliyetinin azalması ve 
yaygınlaşması,  bir inekten bir seferde alınabilecek 
kaliteli  embriyo sayısıyla  çok yakın ilişkilidir (Mikkola  

 
 

ve ark. 2005).   Süperovulasyon uygulamalarının 
amacı, aynı zamanda yüksek gebelik oranı da 
sağlayacak maksimum sayıda transfer edilebilir 
kalitede embriyo üretmektir (Novotný ve ark. 2005). 
Normal bir östrüs sırasında ancak bir embriyo elde 
edilebilirken süperovulasyon tekniği kullanılarak bu 
sayı ortalama 10’a çıkarılabilmekte (Selk 2006) ve 
bunun yaklaşık %50’sini transfer edilebilir embriyolar 
oluşturmaktadır (Gordon 2005). Bununla birlikte 
süperovulasyon uygulamaları sonucunda elde edilen 
transfer edilebilir embriyo sayısı birçok faktör 
tarafından etkilenmektedir (Sartori ve ark. 2004, 
Betteridge 2006). Bu faktörler; kullanılan gonadotrop 
hormona, donöre ve folliküler gelişim-dalgaya bağlı 
faktörler ve diğer faktörler olarak özetlenebilir. 
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Bu makalede; ineklerde süperovulasyon 
cevabına etki eden faktörler incelenmiş ve konuyla 
ilgili güncel araştırmaların derlenmesi amaçlanmıştır. 

 
1. Süperovulasyon amacıyla kullanılan 

gonadotrop hormona bağlı faktörler 
 
İneklerde süperovulasyon amacıyla insan 

menopozal gonadotropini (hMG) gibi hormonlar 
kullanılmakla birlikte (Gali ve ark. 2003, Novotný ve 
ark. 2005) genellikle follikül uyarıcı hormon (FSH) ve 
gebe kısrak serum gonadotropini (PMSG) 
uygulamaları yaygın olarak tercih edilmektedir 
(Žižlavský ve ark. 2002, Gordon 2005, Hasler 2006).  

Daha önceki dönemlerde süperovulasyon 
protokollerinde prostaglandin kullanılmayıp bu 
amaçla PMSG’nin siklusun 16. gününde enjekte 
edildiği bildirilmektedir. Bu yöntem korpus luteumun 
doğal luteolizisi esasına dayanmaktadır (Siedel ve 
Siedel 1991). Östrüsün tespit edildiği gün 
luteinleştirici hormon (LH) veya insan koryonik 
gonadotropini (hCG) uygulamasıyla ovulasyonlar 
uyarılmaktadır (Kanagawa ve ark. 1995). Fakat 
östrüs başlangıcının tahmin edilememesi, elde edilen 
embriyo sayısının azlığı ve süperovulasyon 
cevabının çok değişken olması gibi nedenlerden 
dolayı anılan yöntemin kullanımı sınırlı olmuştur 
(Siedel ve Siedel 1991). Günümüzde ise PMSG veya 
FSH ile birlikte prostaglandinlerin kullanıldığı siklus 
ortası stimülasyon yöntemi uygulanmaktadır (Tekeli 
1997).  

 

  
Resim 1. Süperovulasyona tabi tutulmuş inek 

ovaryumu (oklar: korpus luteum). 
 
Süperovulasyon prosedürlerinde gonadotropin 

uygulaması için en uygun zamanın östrüs siklusunun 
8–14. günleri arası olduğu ve donörün ovaryumunda 
iyi gelişmiş bir korpus luteum bulunmasının önemi 
özellikle vurgulanmaktadır (Rajamahendran ve 
Calder 1993). Bu günlerden daha önce veya sonra 
başlanması durumunda süperovulasyon cevabının 
azalacağı bildirilmektedir (Hasler 1992). Bununla 

birlikte Diaz ve ark. (1999), yaptıkları çalışmada 
süperovulasyon amacıyla FSH enjeksiyonuna 
östrüsten sonraki 8 ya da 12. gün başlamışlardır. 
Araştırmacılar 8. gün FSH uygulamasına başladıkları 
grupta ortalama 1.93, 12. gün başladıkları grupta ise 
4.93 transfer edilebilir embriyo ele etmişlerdir.  

Glikoprotein yapıda olan ve deri altı veya kas içi 
yolla kullanılan FSH’nın yarılanma ömrü kısa (110 
dakika) olduğundan tekrarlanan dozlar halinde 
uygulanmaktadır (Mori 1999, Mapletoft ve ark. 
2002b). Anılan nedenden dolayı yeterli 
süperovulasyon cevabı elde etmek için bu hormonun 
12 saat aralıklarla 8–10 kez enjeksiyonu 
gerekmektedir (Şekil 1) (Alaçam 1990, Bader ve ark. 
2005). Bu konu ile ilgili olarak Kanagawa ve ark. 
(1995), FSH’nın günde 2 veya 3 kez enjeksiyonu 
şeklinde uygulanmasının, günde bir veya iki günde 
bir uygulanmasından daha yüksek cevap 
gelişmesine neden olduğunu bildirmektedirler. 
Süperovulasyon uygulamasına verilecek cevap 
toplam 40 mg’a kadar artmakla birlikte bu doz 
aşıldığında cevap düşmektedir (Kanitz ve ark. 2002). 
FSH’nın ilk enjeksiyonundan 48–72 saat sonra 
luteolitik dozda prostaglandin F2α (PGF2α) 
uygulanmaktadır (Herman ve ark. 1994, Gali ve ark. 
2003, Dursun ve ark. 2006). FSH uygulamaları 
toplam dozun 8 eşit miktarda enjeksiyonu şeklinde 
yapılabildiği gibi, 5,5,4,4,3,3,2,2 oranında günlük 
azalan miktarlarda da yapılabilmektedir (Kanagawa 
ve ark. 1995). 

 
 

 
 
Resim 2. Süperovulasyona tabi tutulmuş inek 

ovaryumu ultrason görüntüsü (oklar: korpus luteum). 
       

Süperovulasyon amacıyla kullanılan FSH 
preparatının içerdiği FSH/LH oranı da cevap 
üzerinde etkilidir (Hasler 1992). Preparat içinde bir 
miktar LH’nın bulunması gerektiği, yüksek LH 
oranının ise süperovulasyon cevabı, fertilizasyon 
oranı ve embriyo kalitesini olumsuz etkilediği 
bildirilmektedir (Kanitz ve ark. 2002). Bununla birlikte 
en uygun FSH/LH oranı ırklar arasında farklılık 
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gösterebilmektedir (Quaresma ve ark. 2003). 
Mapletoft ve ark. (2002b) ineklerde yaptıkları 
çalışmalarında, %100 (standart FSH-P), %32 ve %16 
LH içeren ve hiç  LH  içermeyen  FSH  preparatları 
ile   süperovulasyon   uygulamışlardır.  Araştırmacılar 
gruplarda inek başına ortalama korpus luteum 
sayısını sırasıyla 10.2, 11.1, 15.6 ve 17.2 ve transfer 
edilebilir embriyo sayısını ise 4.0, 3.9, 7.7 ve 5.5 
olarak saptamışlar ve en uygun LH oranının %16 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Bakterilerin FSH’nın etkinliğini yok ettiği ve 
bundan dolayı bu hormon enjektöre çekilirken her 
zaman steril bir kanül kullanılması gerektiği 
belirtilmektedir (Curtis 1991). 

İneklerde süperovulasyon amacıyla kullanılan 
diğer bir hormon da glikoprotein yapıdaki PMSG olup 
1800–3000 IU (genellikle 2000–2500 IU) dozda kas 
içi enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır (Mori 1999). 
PGF2α enjeksiyonu bundan 2–3 gün sonra 
yapılmaktadır (Şekil 2) (Siedel ve Siedel 1991, Akyol  

ve ark. 2004). Biyolojik yarılanma ömrü uzun (40–50 
saat)  olduğundan tek doz uygulanır (Alaçam 1997, 
Mori 1999). Yarılanma ömrünün uzun olması follikül 
gelişimi ve ovulasyonların geniş bir zamana 
yayılmasına ve transfer edilebilir embriyo sayısının 
olumsuz etkilenmesine neden olur (Mapletoft ve ark. 
2002b). Bahsedilen olumsuzlukları önlemek 
amacıyla PMSG’yi nötralize etmek için östrüs 
başlangıcından 18–24 saat sonra anti-PMSG 
uygulaması yapılabilir (Tekeli 1997). Nakajima ve 
ark. (1992), PMSG kullanarak süperovulasyona tabi 
tuttukları ineklere östrüs başlangıcından 12 saat 
sonra PMSG anti serumu uygulamışlar ve anti serum 
enjekte ettikleri grupla etmedikleri grup arasında 
korpus luteum sayısı bakımından bir fark 
saptamadıklarını bildirmişlerdir. Bununla birlikte 
araştırmacılar, anti serum uygulanan grupta embriyo 
kalitesinin daha iyi olduğunu, bunun ise ovulasyonu 
takiben östrojen seviyesinin düşmesinden 
kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. 

 

 
 
Şekil 1. FSH ile yapılan süperovulasyon programı (Bader ve ark. 2005). 
 
 
 

 
 
Şekil 2. PMSG kullanılarak yapılan süperovulasyon programı (Akyol ve ark. 2004). 
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PMSG uygulamasına verilecek cevap 3000 IU’ye 
kadar dozun yükseltilmesine bağlı olarak artmakla 
birlikte dozun daha fazla artırılmasının olumlu bir 
etkisi olmamaktadır (Kanagawa ve ark. 1995). 

PMSG kullanılan süperovulasyon programlarında 
ovulasyon ve transfer edilebilir embriyo sayıları 
FSH’nın kullanıldığı programlara göre daha düşük 
olmaktadır (Tablo 1) (Almeida 1987, Lopes da Costa 
ve ark. 2001, Akyol ve ark. 2004). Bununla birlikte, 
daha ucuz ve tek enjeksiyonun yeterli olması ve 
kolay temin edilebilmesi PMSG’nin avantajlarını 
oluşturmaktadır (Akyol 2001).  

 
Tablo 1. PMSG ve FSH uygulamasına verilen 

süperovulasyon cevabı (Almeida 1987). 

Uygulanan gonadotropin PMSG 
(3000 IU) 

FSH 
(toplam 
40 mg) 

Korpus luteum/inek 8.7   12.0 
Toplam ovum-embriyo/inek 6.7 9.3 
Transfer edilebilir embriyo/inek 4.2 5.9 

 
Süperovulasyon amacıyla FSH kullanılması 

durumunda prostaglandin enjeksiyonundan 48 saat 
sonra gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) veya 
eksojen LH uygulamalarının ovulasyonları uyarmada 
etkisiz kalacağı ve transfer edilebilir embriyo sayısını 
artırmayacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte PMSG 
kullanıldığı durumlarda östrüste GnRH 
uygulanmasının bir miktar fazla embriyo 
sağlayabileceği bildirilmektedir (Siedel ve Siedel 
1991). Ayrıca Kanagawa ve ark. (1995), PMSG 
kullanımından       sonra         uygulanan       hCG’nin  

 

ovulasyonları uyarmada yeterince etkili olmadığını 
belirtmektedir. 

Aynı hormonun farklı lot numaraları arasında da 
süperovulasyon cevabı yönünden farklılıklar 
olabilmektedir. Bu olayın, hazırlanan her lotta 
hormon titresinin farklı olabilmesi ve hatta FSH/LH 
oranının da değişiklik gösterebilmesinden 
kaynaklandığı bildirilmektedir (Hasler 1992, Kanitz ve 
ark. 2002). 

İki süperovulasyon arası sürenin elde edilecek 
cevaba etki edeceği bildirilmektedir (Selk 2006). Bu 
sürenin 15–20 gün olması halinde cevabın azalacağı 
(Marahall ve Minyard 2006), 45–60 gün olması 
durumunda ise yeterli cevap alınacağı belirtilmektedir 
(Akyol ve ark. 2004). Tekrarlanan süperovulasyon 
girişimlerinin 3–4. uygulamalarında yetersiz sonuçlar 
alınabileceği vurgulanmaktadır (Siedel ve Siedel 
1991). Žižlavský ve ark. (2002), inekleri FSH 
kullanarak 2–4 ay aralıklarla 6 kez süperovulasyona 
tabi tutmuşlardır. Uygulama sayısı arttıkça 
süperovulasyon cevabının düştüğü ve özellikle ilk 
dört uygulamanın kullanıma elverişli olduğu 
saptanmıştır (Tablo 2). Ayrıca araştırmacılar 
çalışmalarında, iki süperovulasyon arası sürenin <55, 
56–115 ve >115 gün olduğunda süperovulasyon 
cevabına etkisini incelemişler ve bu sürenin uzaması 
halinde süperovulasyon cevabının yükseleceğini ve 
transfer edilebilir embriyo sayısının artacağını 
bildirmişlerdir. Bununla birlikte Hasler (2004), yapılan 
son çalışmalarla, önceden kabul edildiği gibi iki 
süperovulasyon arasında iki östrüs siklusu 
geçmesinin gerekli olmadığını, ayrıca aynı donörün 
FSH kullanılarak 40 gün aralıklarla 1–2 yıl boyunca 
süperovulasyona tabi tutulabileceğini bildirmektedir. 

 

Tablo 2. Tekrarlanan süperovulasyon uygulamalarında alınan cevaplar (Žižlavský ve ark. 2002) 

Süperovulasyon tekrarı n Toplanan ovum-embriyo/inek Transfer edilebilir embriyo/inek 

1 82                        10.94 6.16 
2 82 8.32 5.51 
3 59 7.96 5.70 
4 40 7.35 5.16 
5 21 3.56 2.98 
6   8 2.82 2.01 

Toplam - 6.82 4.59 
 
 
Özellikle PMSG kullanıldığı durumlarda 

tekrarlanan 2–4 uygulamadan sonra bu hormona 
karşı gelişen antikor oluşumundan dolayı ovaryum 
cevabının azaldığı ve bu olumsuz durumun anti-
PMSG uygulamaları ile giderilebileceği 
bildirilmektedir (Kanagawa ve ark. 1995).  

Süperovulasyon çalışmalarında kullanılan bir 
diğer hormon olan hMG’den yeterli sonuç 
alınamadığı, özellikle ovule olmayan follikül sayısının 
yüksek olduğu bildirilmektedir (Akyol 2001). 

 
 

 
 
2.  Donöre bağlı faktörler 
 
Donör olarak kullanılacak hayvanların sağlıklı, 

postpartum süreyi sorunsuz geçirmiş, vücut 
kondüsyonu iyi ve ard arda iki östrüs siklusunun takip 
edilmiş olması gereklidir (Herman ve ark. 1994). 
Ancak kızgınlıklar arası sürenin normal (18–24 gün) 
olduğu ve rektal muayenede ovaryumda iyi gelişmiş 
bir korpus luteum bulunan inekler süperovulasyon 
uygulaması için seçilmelidirler (Selk 2006).  
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Reprodüktif açıdan sorunlu, östrüs siklusu 
düzensiz, endometritis, postpartum anöstrüs, 
retensiyo sekundinarum ve benzeri problemleri olan 
inekler donör olarak uygun değildir (Kanagawa ve 
ark. 1995). İnfertil donörlerin, normal donörlerden 
daha düşük süperovulasyon cevabı geliştirdikleri 
önemle vurgulanmaktadır (Siedel ve Siedel 1991).  

Doğumdan sonra süperovulasyon uygulaması 
yapılacak ineklerin 50. gününü doldurmaları 
beklenmelidir (Selk 2006). Özellikle postpartum 30–
40. günlerde süperovulasyona tabi tutulan ineklerde 
cevabın düşük olduğu bildirilmektedir (Kanagawa ve 
ark. 1995). Žižlavský ve ark. (2002), postpartum 
süperovulasyona başlanacak en uygun zamanı 56 ile 
115. günler arası olarak belirtmektedir. 

İneklerin süperovulasyon sırasında fazla yağlı ve 
aşırı kilolu olmaları, süperovulasyon cevabını 
düşürdüğü gibi reprodüktif organların 
maniplasyonunu güçleştirdiğinden dolayı 
istenmemektedir (Selk 2006). Bununla birlikte bu 
dönemde donörlerin kilo kaybetmemeleri hatta kilo 
artışı trendinde olmaları cevabın yüksek olması 
açısından önemlidir. Canlı ağırlığı 800 kg’dan fazla 
olan donörlerde FSH dozunun yaklaşık %20 
oranında artırılması gerektiği belirtilmektedir (Siedel 
ve Siedel 1991). 

Süperovulasyon uygulamalarına verilen cevap 
ırklar arasında farklılık gösterir (Žižlavský ve ark. 
2002, Akyol ve ark. 2004). FSH’nın uygulanması 
gereken toplam dozun yaşa ve ırka göre farklılık 
gösterdiği bildirilmektedir. Örneğin Japon Karası ırkı 
ineklerde yeterli cevap alınabilmesi için kullanılması 

gereken FSH dozu 20 ila 28 mg arasındayken 
(Kanagawa ve ark. 1995), Brahman ırkı inekler için 
bu doz 24–28 mg’dır (Curtis 1991). Hereford ve 
Brahman ırkı ineklerde süperovulasyon cevabının 
yüksek olduğu belirtilmektedir (Hasler 1992).  

Donörün yaşı süperovulasyon cevabını 
etkilemektedir (Žižlavský ve ark. 2002, Gordon 
2005). Genç inekler, yaşlı inek ve düvelere göre 
daha yüksek süperovulasyon cevabı geliştirmektedir 
(Siedel ve Siedel 1991). Kanagawa ve ark. (1995), 
özellikle 10 yaşından daha büyük ineklerde cevabın 
bariz bir şekilde düştüğünü bildirmektedir. Ayrıca 
düvelere inekler için uygulanan dozun %25 daha 
azının kullanılması gerektiği belirtilmektedir (Curtis 
1991).  

Hasler (2006), laktasyondaki ineklerin kurudaki 
ineklerden daha fazla sayıda transfer edilebilir 
embriyo geliştirdiklerini belirtirken, Novotný ve ark. 
(2005), süperovulasyon uygulamaları sırasında kan 
progesteron seviyelerinin önemli olduğunu ve bu 
sırada düşük progesteron seviyesine sahip ineklerde 
süperovulasyon cevabının diğerlerine göre daha 
yüksek olduğunu bildirmektedir. 

Süperovulasyon uygulamaları sonucunda donör 
olarak kullanılan ineklerin yaklaşık %20-25’inden hiç 
transfer edilebilir embriyo elde edilemediği 
bildirilmektedir (Tablo 3) (Siedel ve Siedel 1991, 
Quaresma ve ark. 2003, Hasler 2004, Gordon 2005). 
Gali ve ark. (2003) ise donörlerin ancak yaklaşık üçte 
birinde yeterli süperovulasyon cevabı geliştiğini 
belirtmektedir. 

 
 

Tablo 3. Elde edilen transfer edilebilir embriyoların donör hayvanlara dağılımı (Siedel ve Siedel 1991). 

Donör cevabı Embriyo sayısı Donör oranı (%) Elde edilen embriyoların oranı (%) 

Cevap yok      0 25 0 

Zayıf 1–2 15 5 

Vasat 3–5 18                           15 

İyi 6–9 20                           25 

Mükemmel 10–20 20                           45 

Uç değerler      21–50+   2                           10 
 
 
3. Folliküler gelişim-dalga 
 
Folliküler dalga; bir grup (4–6 adet) follikülün 

senkronize bir şekilde gelişmeye başlamasıdır 
(Fortune 1993, Mapletoft ve ark. 1994). Gelişen 
folliküllerin çapı 4–5 mm’ye ulaştığında, içlerinden bir 
tanesi dominant follikül olarak gelişmesine devam 
ederken diğer folliküller atreziye olmaktadır (Garcia 
ve ark. 1999). İnek ve düveler bir östrüs siklusu 
içinde daha çok 2 veya 3, daha az olarak da 1 veya 4 
folliküler dalgaya sahiptir (Çoyan 2002, Bülbül ve 
Ataman 2003).  Yapılan çalışmalarda 1, 2, 3 ve 4 
dalgalı sikluslarda folliküler dalgaların ilk ortaya 
çıkışlarının sırasıyla siklusun 1; 0–4 ve 9–11; 0–4, 9– 

 
12 ve 16; 2, 8, 14 ve 17. günlerinde olduğu tespit 
edilmiştir (Savio ve ark. 1988, Sirois ve Fortune 
1988, Ginther ve ark. 1989). 

İneklerde süperovulasyon uygulamasına östrüs 
siklusunun 8–12. günleri arasında başlanması 
gerektiği ultrasonografi tekniğinin kullanıma 
girmesinden önce geçerli olan genel bir kanıdır 
(Mapletoft ve Bó 2004). Fakat 2. folliküler dalganın 
ortaya çıkışı için bildirilen bu günlerin her zaman 
kesin olmadığı ortaya konmuştur (Webb ve 
Armstrong 1998). Genel olarak 2. folliküler dalganın 
başlangıç zamanı bireyler arasında farklılıklar 
göstermekte ve 2 dalgalı sikluslarda 3 dalgalı 
sikluslara göre 1–2 gün daha erken başlamaktadır 
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(Sirois ve Fortune 1988). Bu bilgiler ışığı altında, 
gonadotropin uygulamalarına folliküler dalganın 
ortaya çıkışına en yakın zamanda başlanması 
gerektiği aksi takdirde süperovulasyon cevabının 
olumsuz etkileneceği bildirilmektedir (Merton ve ark. 
2003). Mapletoft ve ark. (2002b), süperovulasyon 
uygulamasının folliküler dalganın ortaya çıktığı gün 
ya da bir gün önce başlaması halinde cevabın 
artacağını belirtmektedir. 

Östrüs siklusunun ancak yaklaşık %20’sinin 
süperovulasyon uygulamasına başlamak için uygun 
olduğu, %80’inin ise yeterli cevap almak için uygun 
olmadığı tespit edilmiştir (Bó ve ark. 2002). 
Bahsedilen olumsuzluğu aşmak için son yıllarda 
folliküler dalganın da senkronize edildiği 
süperovulasyon programları tercih edilmektedir 
(Sartori ve ark. 2004, Gordon 2005, Mapletoft ve 
Hasler 2005). 

Folliküler gelişimi senkronize etmenin yollarından 
birisi  ovaryumda  bulunan ≥5   mm  çapındaki  bütün  

 

folliküllerin transvaginal ultrason eşliğinde 
uzaklaştırılması ve bunu takiben 1 gün sonra FSH 
uygulamasına başlanmasıdır (Kanitz ve ark. 2002, 
Bó ve ark. 2002, Mapletoft ve Bó 2004). Folliküler 
gelişimin senkronizasyonunda kullanılan bir başka 
yol da süperovulasyondan önce porcine LH (pLH) 
veya GnRH uygulamasıdır. Fakat bu yöntemin her 
zaman iyi sonuç vermediği bildirilmektedir (Mapletoft 
ve Bó 2004). 

Süperovulasyon programları öncesinde folliküler 
gelişimin senkronizasyonu amacıyla en çok tercih 
edilen yöntem ise kontrollü ilaç (progesteron) 
salınımı yapan gereçlerin (CIDR) uygulaması ile 
birlikte 5 mg östradiol (E)-17β + 100 mg progesteron 
enjeksiyonunu takiben 4 gün sonra FSH uygulamaya 
başlanmasıdır. Östrüs siklusunun herhangi bir 
döneminde başlanabilen bu yöntem ile siklusun 8–
12. günlerinde süperovulasyona başlanan yöntemler 
kadar embriyo elde edilebildiği bildirilmektedir (Tablo 
4) (Bó ve ark. 2002, Andrade ve ark. 2003).  

 
 

Tablo 4. İneklerin, östrüsten sonraki 9–12. günlerde (standart protokol, Grup I) ve östrüs siklusunun 0 (Grup 
II), 2–6 (Grup III), 7–12 (Grup IV), 13–16 (Grup V) ve 17–20. (Grup VI) günlerinde 5 mg östradiol (E)-17β + 100 
mg progesteron enjeksiyonu + CIDR uygulandıktan sonraki 4. günde başlanan süperovulasyon uygulamasına 
verdikleri cevaplar ve elde edilen gebelik oranları (Andrade ve ark. 2003). 

 Toplam ovum-embriyo/inek Transfer edilebilir embriyo/inek Gebelik oranı (%) 

Grup I 14.2 7.4 67 
Grup II 13.3 7.1 61 
Grup III 13.5 8.1 63 
Grup IV 17.4 9.4 64 
Grup V 16.9 9.8 72 
Grup VI 13.0 7.2 61 

 
 
Folliküler gelişimin senkronizasyonu sayesinde 

östrüs siklusunun evresine bakılmaksızın 
süperovulasyona başlanabilmekle birlikte, siklusun 
8–12. günlerini beklemeye ve östrüs ve ovulasyon 
takibine gerek kalmamaktadır (Şekil 3) (Mapletoft ve 
ark. 2002a,b). 

Ovaryum fonksiyonları normal olmayan inekler 
fonksiyonel bir korpus luteuma sahip 
olamayabileceğinden süperovulasyon uygulamaları 
başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte, 
norgestomet içeren ve kulak derisi altına yerleştirilen 
implantların yapay korpus luteum etkisi oluşturarak 
ve ayrıca enjekte edilen östradiol valerate’ın da yeni 
bir folliküler gelişimi uyararak böyle problemli 
ineklerden yeterli cevabın alınmasına olanak 
sağladığı bildirilmektedir (Mapletoft ve Bó 2004). 

Ovaryumda bulunan küçük follikül sayısının 
süperovulasyon cevabı üzerine etkili olduğu ve küçük 
folliküllerin ultrason yardımıyla sayılmasıyla gelişecek 
cevap hakkında bilgi edinilebileceği bildirilmektedir 
(Hasler 1992). Donörün ovaryumlarının küçük olması 
da süperovulasyon uygulamasına yanıt verecek 
follikül sayısının yeterli olmadığını gösterdiği için 
istenmeyen  bir  özelliktir  (Kanagawa  ve  ark. 1995).  

 
Cushman ve ark. (1999) yaptıkları çalışmada, ineğin 
ovaryumunda bulunan primordial havuz ve tersiyer 
follikül havuzu ne kadar büyükse süperovulasyon 
cevabının da o ölçüde fazla olacağını tespit 
etmişlerdir. 

Bazı araştırmacılar siklus ortasında FSH 
uygulamasına başlandığı sırada ovaryumda 
dominant bir follikülün bulunmasının süperovulasyon 
cevabını azalttığını (Rajamahendran ve Calder 1993, 
Merton ve ark. 2003), süperovulasyon uygulamasına 
başlandığı sırada dominant follikülün 
uzaklaştırılmasının elde edilecek embriyo sayısını 
artırabileceğini (Gali ve ark. 2003, Hasler 2004) 
belirtmektedir. Bunun yanında Kim ve ark. (2001), 
östrüsün 8. gününde ineklerin ovaryumunda bulunan 
dominant follikülü aspire etmişler ve bundan 2 gün 
sonra FSH enjeksiyonuna başlamışlardır. 
Araştırmacılar uygulamadan 48 saat önce dominant 
follikülün uzaklaştırılmasının folliküler gelişimi 
uyardığını ve süperovulasyon cevabını artırdığını 
vurgulamaktadır. Bununla birlikte bu uygulamaya 
verilecek cevabın değişken olabileceği ve gelişecek 
folliküllerin atreziye uğrayabilecekleri veya kistik yapı 
kazanabilecekleri belirtilmektedir (Liu ve Sirois 1998). 
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Diaz ve ark. (2001) ise, süperovulasyon uygulaması 
sırasında ovaryumda bulunan dominant follikülün 
süperovulasyon cevabına etkisini araştırdıkları 
çalışmalarında, çalışma grubundaki ineklerde 

dominant follikülü aspire ederek uzaklaştırmışlardır. 
Araştırmacılar süperovulasyon sırasında ovaryumda 
dominant follikül bulunmasının süperovulasyon 
cevabını etkilemediğini bildirmişlerdir. 

 

 
 
Şekil 3. Östrüs gözlenmeden yapılan süperovulasyon uygulaması (Mapletoft ve ark. 2002b). 
 
 
4.  Diğer faktörler 
 
Süperovulasyon cevabı üzerine sürü yönetimi, 

hastalıkların kontrolü, çevresel faktörler ve hava 
şartlarının da etkili olduğu vurgulanmaktadır 
(Žižlavský ve ark. 2002). Embriyo transferi 
çalışmalarının fertilitenin düşük olduğu mevsimde 
yapılması, cevabı önemli ölçüde etkilemektedir 
(Siedel ve Siedel 1991). 

İnekler bütün bir yıl boyunca östrüs 
göstermektedir (White ve ark. 2002). Bununla birlikte 
mevsim, gün ışığı ve çevre ısısı ineklerde reprodüktif 
faaliyetler üzerinde etkin role sahiptir (Willard ve ark. 
2003, Sönmez ve ark. 2005). Sıcak stresi kuru 
madde alımını azaltır ve oluşan negatif enerji 
dengesi insülin, insülin benzeri büyüme faktörü-I 
(IGF-I)   ve  glikozun  plazma  konsantrasyonunu 
düşürür.  İnsülin, IGF-I   ve  glikoz follikül gelişiminde  

 

önemli role sahiptir. Ayrıca glikozun plazma 
konsantrasyonunun azalması LH salınımını 
baskılayarak oosit kalitesini azaltmaktadır. Yaz 
aylarında folliküler gelişim üzerine baskılayıcı etkiye 
sahip olan prolaktinin konsantrasyonu artmaktadır 
(DeRensis ve Scaramuzzi 2003). Al-Katanani ve ark. 
(2002), yazın toplanan ovaryumlardan elde edilen 
oositlerin invitro fertilizasyon sonrası bölünme 
oranının kışın elde edilenlere göre daha az olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Benyei ve ark. (2003), sıcak stresinin neden 
olduğu hiperterminin oosit kalitesini düşürdüğünü ve 
embriyo üretimini azalttığını bildirmektedir. Hansen 
ve ark. (2001) ise, sıcak stresinin özellikle sütçü 
ineklerde süperovulasyon cevabını olumsuz 
etkilediğini, etçi ineklerin ise bu duruma daha 
dayanıklı olduğunu vurgulamaktadırlar (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Sütçü ve etçi ineklerde çevre sıcaklığının süperovulasyon cevabına etkisi (Hansen ve ark. 2001). 

Çevre sıcaklığı (oC) 
 

<27 27–32 32–40 

Toplam ova/inek 9.0 9.5 1.3 Sütçü ırk 
Transfer edilebilir embriyo/inek 6.5 4.3 0.3 

Toplam ova/inek           12.7           11.8           12.2 
Etçi ırk 

Transfer edilebilir embriyo/inek 7.2 7.5 7.1 
 
Beslenmenin elde edilecek embriyo sayı ve 

kalitesi üzerine etkili olduğu bildirilmektedir (Boland 
ve ark. 2001). Kanagawa ve ark. (1995), 
süperovulasyon amacıyla gonadotropin 
uygulanmasının ardından ineğin beslenme 

yetersizliğine maruz kalmasının süperovulasyon 
cevabını azalttığını belirtmektedir. 

Konsantre yem tüketiminin artması 
süperovulasyon cevabını düşürmektedir. Özellikle 
uzun süre fazla miktarda konsantre yemle beslenen 
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ineklerden daha az sayıda kaliteli embriyo elde 
edilmektedir (Yaakub ve ark. 1999a). Mikkola ve ark. 
(2005),  kuru maddede  %14 veya  %18 ham protein 
içeren rasyonla besledikleri ineklerde 
süperovulasyon cevabının farklılık arz etmediğini 
bildirmektedir. Donörlerin tükettikleri yem çeşidinin de 
cevap üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir (Bader 
ve ark. 2005). Yaakub ve ark. (1999b) yaptıkları 
çalışmada inekleri %80 arpa veya %18 mısır+%31.5  

 

turunç posası+%31 pancar posası karışımı içeren 
rasyonlarla 116 gün boyunca günde 3 kg veya 
adlibitum olarak beslemişlerdir. Araştırmacılar süre 
sonunda yaptıkları süperovulasyon çalışmalarında 3 
kg yemle beslemenin adlibitum beslemeye göre daha 
fazla süperovulasyon cevabı sağladığını ve ayrıca 
mısır/turunç/pancar karışımı ile besleme sonucunda 
daha fazla sayıda transfer edilebilir embriyo elde 
edildiğini bildirmektedirler (Tablo 6). 

 
Tablo 6. Beslenme şeklinin süperovulasyon cevabına etkisi (Yaakub ve ark. 1999b). 

Beslenme şekli 3 kg Adlibitum 
Korpus luteum 15.5 12.3 

Toplam ovum/embriyo  9.5   6.5 

Transfer edilebilir embriyo  4.8   2.8 

Beslenme şekli Arpa Mısır/Turunç/Pancar 
Korpus luteum 13.4 14.4 

Toplam ovum/embriyo   7.9   8.1 

Transfer edilebilir embriyo   2.9   4.8 
 

Donörlerin süperovulasyon uygulaması 
döneminde uzun süren yolculuklardan kaçınılması 
gerektiği, bununla birlikte 3–4 saatlik yolculukların 
cevabı olumsuz etkilemediği bildirilmektedir (Siedel 
ve Siedel 1991). 

 
 
SONUÇ 
 
Sonuç olarak, gelişmekte olan ve zaman 

içerisinde ülkemizde de uygulama alanı bularak 
yaygınlaşması kaçınılmaz olan embriyo transferinin 
en önemli aşamalarından birisi süperovulasyondur. 
Bu kritik aşamada elde edilecek embriyo sayı ve 
kalitesi birçok faktör tarafından etkilenmektedir. 
Bahsedilen faktörlerin iyi anlaşılarak olumsuz 
durumların elimine edilmesi, ülkemiz şartlarında 
embriyo transferinin uygulanabilirliği açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
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