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Itı)..clıııııııde a/~ ı lnıa , Sıl ıukeı ııııınde anış. 

harckcı krdc a/.alnıa \ ı.: \..aıı par;ıınctrelerı ndc 

dcğışmelcr goıicıııı Ka ııııı plaLl1la \'n lıııııı.i an;ır 

l\cnıoglobın konsantras~onu dıışe ı Ilcın()(hilıs~ol1 \e 
lIIetaboluma dıışer EntroMt \e l ökosı t Siıyısında 

;ıı .. ıhna gonılur Adrenalın salg ı s ı da anar (I 5) 
Dışı ~eııııa l organ larda spermaııııı ımnsponunu 

Oı..SI IOS IIll Il cıkısl~le oluşan I\onıraksıyonlar 

s; ı gla mak ıadır "dreııahn s..ılg l sl lııl1 anınası ):1 da 
~ırcı. reaı..sıyonları SOnucu o\..s ıı osın salımnıı rıı n 

, ı /ald ı !:ı \c böy l elıı.. ı c de spcrııııraıı spomııııın a/ .. ald ı ğı 

bıld ın Im ı.:\.. ı edı r 
)"al>II ,, 11 dcl1c\sel çalış l1l,llarda gcrek tabıı jı ş ıın 

gcreı..sı.: oı..s ıı osııı el1jCk ı e edııCil ı..0:Vlll1larda ;ış ııııdan 

ıı..ı .5O lal ~ııra spcnnaıolOon];ırılı 0\ ıduct' ;1 ulaşmış. 

"şım esnası nda ~ı rcsc ınanil bırakılan I\o~unlarda ıse 

spcnnaıo/ooıılrı nnl:ınn cef\ 1'" bıle gcçenıcd ı g:ı 

gorıı lmıışııır (22) 
S ı res faktörlennın et"ıs ı alt ında böbrc ı.. li Sl1ı 

belliıden salgılanan ACTH . gerek GııRH gere ı.. se LH 
sa tı mmıılı mhıbe eder Yı ııe stres faktörle rıııııı cıkıs ı 

ıle C lIıııı eıı ıta medıall :t' dan Siılgılaııaıı el1doJen 
oplOıdle r aksonların uç larından .5O llgılanan \e ıııerı..e/ı 

s ıııı r s ıstemınde s ıııı r huerelerı a ras ında ıııı]>ul s 

, I eı ış ıııımde rol o~ na~a l1 nö)roır;ııısın ı ııer s"lı nlıılıllt 
mhıbe)a da s ıııııııule ederlcr 
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EndOjen op toıdlcr GnRH \'e LH Siıhnınıını 

s:ttımulc eden Norepıııcphnn' ı mhıbe. GnRI-I ve LH 
salınınıını mhıbe edeli Sereıonin' i ISC sııumule 

ederler Sperınaıogene l..ı s'ın hormonal mekanı Lması 

IÇIll gereklı olan bu hormonların ınhıbe edılmesı 

!eSIOSle rOlııın yeıers ı z s" lınımıııa nedcn olmaı..ıadır 
Yeıersi ı, lesleSlerQn Siıiınınıı sonucu lib ıdoda (e ııı sel 

ı stek) ve sperma iırelıınınde düşüş gönilıııek ıedır (2.1) 
Yıne sıres fakıörlerının etkı sı altında s" l gılanan b· 

Eııdorphııı ve ACTII t cs lı s t e kı ııı te rsus)'el St\ ı III ii 

kons:ııılr:ıS}Olıuııda deg:ışıınc neden olmak ıadır tL) 
"'tres'iıı ,'permwıın kulite I'e mik/urı iizeriııe 

etkisi 
Yııı>ılaıı ça lı ş lllillarda c rı.. ck ha)\anlarda sıcak 

etkıs ı a ltlıida seks ıı c ı o l gıı ıılııga erı şmeııııı gec ıı..ıı ğı. 

test ı sküler ge lı şıının ,Ill ıldı gı, ıcsıı sııı II1I C rs tı s~cI 

dokularının dejcncre olduğu ve hallil dCjcnc r:ıs)o l1llll 

reprodüktıf epıte lııı tamamıııda şC" lI Jcnebllece~1 

bıldırilıne ı..ı cdır (10) Ayrıca spc.rııı;ııoge ııeııs ııı luın 

aşamalarında da aks:ıklıklar şCkllleneblleceip 

\'urgu l anınaı..ı:ıdır (12) 
Bır başı.." çalışmada ISC. 15 °C'lı)" bır onaıııda 

gııııde K s;ıat ı~ı~a ınanil "alan Jersc) bogal;ırda 

pııbenas'a ulaşnıaııın gecıkıığ ı bıldı nlıııc l\ı edır ( ı ı) 
Stres re;ıksı~oıılan SQllI ı cuııda spcrnı:ı ııııı "alııe \c 

Illı"ıarı boııılıır $perma ııııkıarı . yoğunluk \'C ıııoıılıle 
;1I.allf Baş tl lUlıhığu \'e şek lı değışır Prıforıll 

spermaıo/oon ge lı şımı :ına r Koç spcrnıalarıııııı ba~ 

ı..ısmı kopar Spe rıııa k;ılııesı s"decc sıcak \;ı /, 

a~larında değ ı l a)11I ı .. ımandn kışın soğuk 3)larıııda 

da cJaklılal hacmınde duşuş. sperına kon.5OlII
ı raS)onunda a/~ı lın a. moııl ııcde duşmc \'e morfolOJI" 
bozukluklar göstermekıedır Isı slres ' llUn eı)..ı s ı \ le 
spernıaıo/oo ııl a rda Çıft başlılı"- çaıal ku)nıı..ıııluı.. . 

kopuk "u)nık. akro/oındıı bo/ukllı"lar oluşınakıadı r 
(12 . iS) 

Yapılan bır çalışma\;ı (l5ı göre. ~a/ ;ı\ları l1d;1 

eldc edı len sperıııaııın dıger mevsımlere göre hem 
duşu,", fendıte )e teneğı , heınde yııl\sc" oranda 
eıııbnyoıııı.. ölunılcrc sebeb oldugu \c s:ıı..la ma 

suresınee ı..alııede duşnıe gösterdı !;ı ıfade edılm ı şı ı r 

Yııkse" IS1l1111 eıkısıııden do layı ırop ık \e subıro ı)ıı.. 

ulkelerde. ıkı hana lıı.. sü rede gundııı gölgedc n-ı'i 
oC. gece ISC 20GC altına dlJş ıııe~en s ıca~ hkıa 
boğalarııı % 50' sınde spernıa k;ı ltt es ırll11 

boııılmasından do layı ~.<ı hafıa sonra bu boga l ;ırdaıı 

sperına :lllIllIla sından \aLgcçllıııı şlı r Boğa ları n ısı 

sırcs ' ııı e ı..arş ı gösıerdıklerı fi ırklı rea"sı~on la(d 'ııı 

dola) i l eı.. r;ır eskı sperın:ı Iıre Lılll SC\ ıyelenne 

ulaşmaları ı -ı :ı~ Sıırnııı şl ur Baıı boğalarda ıse daha 



 

::.o ııraı...ı a~larda da c:.l...ı~llıdı.::n dah;ı aı sperına 

ıırc ııldıg ı gö/.lenıııı şıır ( 15 i 
Yukseı... ı s ı n ede ııı~k spermı kalııesı bol.lll

duğuııda , kaliten ın nonllah.: dÖlll1 les ı ı çııı hayvaııın 

norıılill çevre ISısıııdil bırkaç ha rta kalmas ı gerekı~ı 

bıldırılmektedır Stres reaks ıyonları so ıııı eıırıda 

spcrıııaııın IIlctabolık aklı vlI.::sıııııı dııştuğu vc böylecc 
ıııd c .... değe rlerıııde diişük fıııkı o/. değerlerinin ıespit 

edıldıg ı bıldırılmektedır Ayrıca spcrın pH' sının 

artacağı \'e tum bu olgulara ba~1ı olarak fenili /.asyon 
or;ı Iıll1d ; 1 duşmc şckilleneceğ ı bildirilmiştır( 12) 

Stres faktörlerının el i ıııııı e edilebılmes ı ıçin 

o ııce lıl...l e sıres ı olu şturan nedenlenn ortadan 
ı... .. ldınlıııa sı gerekir Bakım ve besleme şartlarının 

\c ı cr lı \c deııgclı olınas ı , fiııkse l travmalara engel 
olııııııı;ısı \c Stres etkılen ilın o rl i ıdan kaldırılnliısında 

oilcii i[ 1 ro lıı Ola ıı Iıare l... c t ııı \'C se rbes ı dolaşımın 

sağ l , ııııııa s ı gerekır (2 1) 

SOIlUÇ olarak , iSi sı rcs' l1Il1l gıderı lmes ı ıçın ahırlar 

h;ı\al , ıııdırılıııalı , ırop ık bölgelerde günllik duş 

,\a pıırıllllasl gıbı öıılemler alınabdmekıedır , Bunların 

dı~ıııd;ı stres cıkı~ı so lılıeU ortaya çıkan endojen 
()Pıoıdlcr ııı clı ıııııı e ed llll1 eSınde profilakılf olarak 
l"'ıı1l:ılııl ;1Il oJl ı o ıd aıııagol1lslle riııdel1 b-bloker 
(;ll'a/.;llol. reıenSI)O sccuııdlll;trıUI1l oluşumuna karşı 

\C ~ IıIl'1 ıohumlam,ıd,ı daha vuksck gebelı k elde 
.:dılıııcsıııdc ba~trı ~ la kullanılınaktadır (21) 
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