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Invcstiga1ionl on the Spernı ato l ogicııl
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Chııı"ııeteri st ics

$ını 'i Tohumlama Biliın Dalı , Van - TÜRKlYE

and }'ertility of "ııri ou s Ilrced

Rııms

Sumnıııry :ln this study, 82 Akkammtıll8nd

14 limndane ewes and 8 mms ohnrious breeıi were 1!Sed . TIıe spcmuıtologiea l
of thcse rtııııS (8\·..:rtıgc !iemcn \"Olııme ,spı.:nn moıiliıy, COI1CeıılrıııiOlI of spı.:nnıııoıoa and ıınonnal spenn mıc) werc
e\"ııhıat.:d and prescntcd in Table- ı. Fertility rates oftlıcsc mms werı.: prcSCIltcd in Toble-2.
characıeri sıics

Ötel : BlI8l1\ştınmıda , 82 Akkaraman \'e 14 Hmud:ını.: koyıınu ilc detişik ırkıan 8 koç (I)orseıdo",ı, Comııdale, Akkıırtınıaıı ,
Kaçlonıı ortnlonm spenıuıtoloji k özellikleri; miktar , motitiıe , yOSunhık ye ıınornıal spernıntozoıı onını

Hemshire) kuııa1l1ldı.
~,rn~,yl~

Tablo.-I 'de , bunlara ili_kin

döh'ııırimlcri

UC Tablo- 2'de ... erilmiştir.

% 82.29 ± 3.98. l1orl1l31 spcrmato7..03 oranını da %95.30
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bir şekilde
melezleme
yönelik ilk

sun' i ıohıı mlama çalışma ları nın k0)1Ullarda yapılmasıda
konunun önemini daha bir vurgulamnktadır (17).
Rcp rodüksiyon alanında araştırmalar ya p.ııı Tümen
ve ark. (24), Meriııos ırkından 3 10 k0)1m ile 5 koç
üzerindc yaptıkları bir · araştırmada spc r maıozoa
motilitesini 0/080-90, anormal spernıatoz03 o ranını da %
2.1-5.7 oldu~nu saptarken aynı çalışm.ıda %20-83
dÖIl'crimi elde ctmişlcrdir. Aksoy ve ark. (I)"da benzer
bir araştırınacLı spernı.ı miktarını 0.9 (0.6-1.2)ml,
rnotiliteyi % 76.7 (70-88), spcriıı atozoa yo~ınhı~nu
2.68 .' i ıo' Inı l (2.50-3.05). anormal spcrmaıozoa oranı
d.."1 %6. 17 (4-13) olarak saptaııı'şla'dıı . Ot..k.ocıı (1 .5) ise,
sperma miktarı , spermat07A1 motilitesi, ro~nhı~lI ve
anorma l srrmaıozoa ora nı nı sırasıyl a ; L,19 nıl , %90,
2.492 x Lo ımı' %14.9, Gökçen (6)'de sperma miktarını
1.48 nıl , spcrmatozoa YO~lInlugunu 3.000 x 10'Iml
anornıal spenııat07.o.1 oranını da % 5.0 şek linde
beli rlemi şlerdir.
Bu alaııdn arnştırmalar yap.1o Gökçen ve nrk. (7.8),
16 Merinos koçunun sperma miktarı spcrmııı07,.Q3
molihtesini ve anormnl spermal0711a oranlarını iki ayrı
çalışmada sırasıyla ; 0.9 - 1.0 ml, % 72 .8 - 88.4. % ·U8 7. 18 ve 0.85 - 0.90 ml, % 75. 15 - 90,0, % 3.46 -6.2.
Gökçen ve ark. (10), bir başka araştı rmalarında ise % 80
sperın.110zo,1 motilitesi, % 15 anonnal spermatO"l.O.1 oran ı
bi ldiri rkcn, benzer bir araştı rmalarında da 9 Meriııos
koçun sperma tolojik dcğerlcrinden miktar. yoı1:unluk.
spermaıoz.oa
moıilitesi
\'c anormal spermatozoo
ornıılarının sı rasıyla, 1.00 - 1.01 nıl , 3.3 x ıo' /ml -3 .48
x 10'lnıl , % 79. 1 - % 81 .30, % 15.98 -% 18.74 olduğunu
kayrieınıi$lcrdir (9). Tekin ve ark. (20)'da Alman eıci
Merinoslarının spermat07..0.1 motilitesini % 82.23 ± 4.37

± 1.56 - %96.47 ± 1.56 o l arıık 5.1ptamış l ardır.
Diger taraftan Sevinç (17). koç spcrmas ı mik tarı nı
0.8 (0.5 - 2.0) ml, spcrmat07..0.1 yogu nlugunu 3.0 x
109 /ml _ 2.4 xlO'/ ml, Evans ve ark. (4), miktarı 1.0 - 1.5
ml, spc rınatozoa rogunıu~nu 2.0 x 109 Inıl - 6.0 x lO'
ımı , Tekin (2 1)'dc , 1.0 ml (0.3 - )90) sperııın miktarı ,
3.0 x 109 ' ml ( 1.0 .'1: ıo' • 6.0 x ıo ımı) spermat07..0.1
roğ\ln lu~.
%
9Q'da
spe rmatozo;ı
moıilitesi
bildirmişlerdir .

Koçlann dölverimlerine i lişkin araştırmalar yapan
Soylu ve ark. (19), % 90 spermatozoa moti litesi % 0.2
aııorılıal spermato7.o.1 omnı ııa 5.1hip Meriııos spermaları
ile yaptıkları tollu nılamalarda % 55 .% 80. Tilmen ve
ark. (22)'da % 95 spcrmal07..0.1 motilitesi ve % 1.8
anormal spcrmalO7..0.1 oranına sahip koçtan % 50 - % 75.
moıilitesi % 95. ano rmal spcrmatoz.oa oranı % 1.5 olan
koçtan ise % 40 ·% 65 döh'erimi elde etmi şlc rdi r .
Benzer araştırmalar )'apan Domingucs ve ark. (3),
200 Ripolle5.1 ırkı koyunda % 77. Sinkn ve ark. (18),
MuıaITarnagri koyunlarında dölveriminin % 50-% 80
arasında değiştigin i , Gökçen ''C ark. (I ı. 12, 13)'da %76.
% 69.2 - % 90, % 30.76 · % 80.0 dölverimi bildirirken,
Beçk "e ark. (2), % 97, Ouoca (16). % 86.6, Gacl ve ark
(5). % 57. 14. Ileri ( 14), % 76.3. Tümen \'c ark. (23), %
92.1:1 bildirmişlerdir .
Bu araştırma ilc gerek bir yerli gerekse üç yabancı
ırktan
koçlnrın
spcrm aıolojik
özeıı ikl eri
ile
dölvcrimlcrinin araştırılmasının yaııısını az sayıda da
olsa yine ilk kez ol ma sı nedeniyle Hamdane ırkı
koyunların dölverimlerinin sapta nma sı ile hem yeni
bilimsel çalış malara zemi n oluştunılması hem de ülke
ha}vancılığıııa katkı amaçlanmış,ır.
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Materyal Ye Metod
Arnştırma materyal ini Y.Y.O. Veıeriner Fakültesi

çinligi nin 82

ba~ Ald:ar:ıııuın

ve 14 Hamdane ko:-ıll1u ile
Corriadale. Hampshire ve

ikişer baş Dorsctdown.
Akkaraman koçu oluşturdu.
Koyunların
tohumlanmasll1d.1n
önce
koçların
herbi rinden her gOn olmak üzere sun 'i vajenlc 5'er
ejekiilnı alıııdı .
Alınan ejekülatların mik!.1r. motil ite , yoğunluk ve
anormal spermatoZO.1 oranları Tekin (2 1)'in bildirdilli
yöntemlerle belirlendi. Sun'i tohumlama çalışm.1lan
melvJemeye yönelik yapılırken, tolıtımlandıktan sonra
35 gO n içinde dönmeye n koyunlar gebe kabul edildi.
Sonuç ların istatist iki değerlendirmesi n de ise T tesıi
kullanılnııştır.

Hu l :,:ulıır

"c Tilrtışmil

Koçlardan
alınan
spcrma
örncklerinin
muayene lcrinden elde edilen verilerden de anlaşılacağı
gibi en düşük sperına miktarı 0.9 ml ile Hampshire
koçlarında en ~iiksck 1.4 ml ile Corriadale koçlarında.
motilite oranlılda % 87.5 olan cn düşük değcr
DorsctdO\I11 ve Hanıps1ıirc koçlanneLı. % 90.0 olan cn
yOksek değer de Corriadale ve Akk.ıraman koçlarıııdn
s,ıplaııdı. Yoğunlukta ise CIL d(işük olan 2.9."\ 109 ımı

Tablo--1.
Koç

Araştırmadn kullantlaıı

ırkı

No

Sperm.ı
miktarı

Dorscldown

i
2

XtS . .
Hampslıire

i

XtSx
Corrindale

Akkarnmıuı

X±S."\

Akkornın'Ullıırd.1

belirlenmiştir.

onıılnma spcrına ı olojik değerleri.
Moıilite%

Yo~ıınluk."\

Lu lınl

90 .0

ı.ı

85.u
K7.5 ± 2Y

3.2
2.9
3.0; to. IS·

<)( 1.0

3.1

85 .0

3.3
3.2 tll.l·

1.0
0.8
0.9tO.I·

i

U

13
1..ı±0.1·

i

ı.ı

2

lA

J.3 ±o.i-

Anormal
spe rıı\31 07.(1;1

1.0

2

X±S...

9
CiL yüksek olan 3.3x10 /1111
elde edilirken. anoıınal
spcrmatozoa omnı ise. en düşük vc cn yüksek olarak
sırasıyla % 5.6 Hampshire. Y. 6.0 Coniad.1le koçlarında
belirlendi (Tablo--I).
Döh'crimi açısından % 6~ . 3 olan en d Uşlik değer
Dorsc!down koçlannda spe rınalnrı ilc Hamdane ırk ı
kO~1Jnların tohumlannıalarından elde edilirken, ayLI!
koçlann
spcrmaları
ile
Akkaraman
kO~1Jıılarııl
tohumlanmasınd.1n ise % 77.rıük bir de~r elde
edilmişıir. Diğer taı:alt:ın Hamııshire koçlarındım % 68 ..ı.
CorriadaıC k oçlarındilli % 86.U. Akkaram;ın koçlarlLldalı
ise en yüksek olnn % 9().O dölverimi elde edil mişıir
(Tabl o 2).
Anıştırmadan elde eııiğiıııız verilerden
spcr1lla
miktMı (0 . 9·ı.~ ml ). Aksoy I'e ark. ( I )"uııı. 0.9 mi.
Gökçı;ıı ,"C nrk. {7. K. ,)"ııın O.,)·I.U ını' U.lt'i· 0 .9 illI "e
1.\1· 1.1 ml olmı değerlerinc uygunluk gösıermektedir.
Belirlenen spcrlıı,ıl0/..oa moıilitesi (% 87 .5 .. % 9(10).
Tiimen vc ark. (2~)"nın % 110 - 90. Özkoca (15)"nın %90
olan I'crileriııe bcn7.crlik göste rirken. Tümen I'e ;ırk . (22)
nın % 95 değeriııden duşiık. Gökçı;n ve ark. (7. S. 9. lU)
ile Tekin I'e ark. (2Urnın kum I'enlcrınc u~guııluk
gösı crirken . kimilerindc n de düşük ~'ada ~i1ksck olarak
dc~eridc

(ml)

i. i t 0.1·

2

-

8 koçıın

değeri Corrindale koçlarında.

87.5 ±2.S·
90.0
90.0
'XJ.O ±O.U·

9O.u
9O.u
!Xl.0 ±U.O·

2.8
3.0

2.9 ±o. i·

LA
3. 2
3.3 ±U. i·

oralU YO
6 .5
5U

5.7; tü.7S'.2
7.0
5.6 ±LA5.0
7.0
6.U ± 1.0·
6.U
:U

5.75 ± O . ı5-

• p>O.05
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Tablo 2 : Tohumlanan
Koç

koçlara göre

Tah. kor un s.ıyısı

ırkı

Dorsctdown

koyuııların s.ı)'ı ları

Karaman
22

Hanıshire

Co rriadale
Akknraınan

Haıııdnne

21
20

Spe rnıat07..o.ı yo~unlu~und.ı s,ıpt annn

Knfaın:111

o

o

o

deger (2.9 x

1091ml · 3.3 x 109 i ml), Aksoy \'C ark. (I)'l11n 2.68
xlO 9 /ınl , Gökçen (6)'ilı 3.0 .... 109 ımı ilc Evnns ve ark
(4 fıım 2.0

x 109 ımı -6.0 ....

109 ımı degerIe rine p.ırale llik
scrgilerken, Özkoca (15)'nın 2A x ı o' ımı olan
bulgusundan yüksek olarak ı espi ı edildi.
Anorma l spermalO7..0a omıı ında ıespil eııigi m iz
b u lgula rım ı z (% 5.6 - 6 .0). Aksoy vc ark. (I)' nın % 6. 17.
Gökçen \'c ark. (9)' nılı % ı 5.98 - 18.74, Ozkoca ( I 5 ) ' nın
% 14.9 olan bulgu l arınd,ı d üşük, Gökçen (6)'i n % 5.0.
Soylu ve ark. (19rnın % 0.2, Tümcn ve ark. (22)'nın %
1.8 olan oranla rından yUksek olurken, Gökçen vc ark . (7.
8fnın
kimi
oranla rı na
benıcrl ik
gösıerirken
kimilerinden de yüksek ol arıık şek ill endi.
Tarafımızca belirle nen dölverimi (% 6-1.3 • 90.0).
Tümen \'e ark. (23)'nlıı % 92.0 degerinden düşOk. yi ne
TO men ve ark. (22, 24)"l1I n % -10-50, Sinka re ark.
(l8)'nın % 50.0. Soylu ve ark. (19) ' nın % 5;'0 ilc
Gökçen ve ark. (n)'nın % 30.76 olan bulgularıııdnn
yüksek bulunurken. bi rçok araşlırıcıııın \'e rilerinc de
uygu nluk göstermektedi r (3. ı ı , 12. 14).
Bu amşurma da sapıanmış o lı ınnıı bulguln nn kemli
nrasınd.ı
meydana gelen farklılıkInn ilc diğer
araştırıcıların verileri arnsınd,ı ol uşıın degisiklikler
hayvan materyalinin ırk sal yada bireysel rark lı l ık l a rındnn
kaynıık ı anmış olabilir .. Koç l;ın n spc rın<ııol ojik özellikleri
nrasında belirgin bir fa rk bio meırik ;ı ç ıdan s:lpl;ınııı.17)(en
(P<O.OS) dölve rimleri aç ı s ından onil~'a Çık;11l durııııı ise
grııplar
"rnsıodaki
dişi
mateyal
sayısının
de~i şkc n liğindcn
yada
bireysel
davraııışlardan
ka~'naklannıış olabili r. Dorsctdown ırk ı koç la rı n her iki
gnıp
koyundan elde edilen döh'erimi sonlıç ları
aras ı ndaki farkıa ise etke n faktör olarnk ırk degişkenligi
roloyna m ış olabilir.
Sonuç olarak. bu araştırılında öze ıı ikle koç
ırklarındnki zenginlik mak:ıleyi özgnn kılarkcn ileride
~'apılabi l ecek ça lı şmalarada uygun bir zcmin o lu şt umcağı
kanı sını t:ış ı m:ıktayız.
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