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ÖNSÖZ 
 

Bir erkek hayvanın fertilitesi, sperma üretimi, ejaküle olmuş spermatozoonun 

canlılığı, fertilizasyon yeteneği, cinsel istek ve çiftleşme yeteneği ile doğrudan 

ilişkilidir. Steril bir erkek kolaylıkla tesbit edilebildiği halde, infertil bir erkek ciddi 

problemlere ve ekonomik kayıplara yol açabilmektedir.  

Spermanın muayenesi ve değerlendirilmesi, yetiştiricilikte ve özellikle 

damızlık seçiminde önemli yer tutar. Diğer androlojik muayenelerde normal değerler 

elde edilse bile, spermatolojik özelliklerden birinde meydana gelen olumsuzluk 

dölleme yeteneğini (potensia generandi) doğrudan etkiler. Ayrıca, aynı ırk içerisinde 

farklı bireylerin dölleme yetenekleri de bakım besleme, çevre koşulları ve genetik 

faktörlere bağlı olarak değişebileceğinden, spermanın in vitro muayenesi ve 

değerlendirilmesi erkek hayvanların bireysel dölleme yeteneklerini ortaya koyan 

önemli bir kriterdir.  

Bu nedenle bu araştırma aygırların mevsime göre fertilite yeteneklerinin in 

vitro olarak ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın her 

aşamasında bilgi ve deneyimlerinden faydalandığım Dölerme ve Suni Tohumlama 

Anabilim Dalı öğretim üyesi danışman hocam Doç. Dr. Ergun AKÇAY ‘ a ve 

Anabilim Dalı akademik ve idari personeline, çalışmamın istatistiki 

değerlendirmesinde katkıda bulunan Doç. Dr Safa GÜRCAN’ a, hayatımın her 

aşamasında olduğu gibi bu dönemde de bana her zaman destek olan aileme ve 

ağabeyim, meslektaşım Veteriner Hekim Ömer Ümit AKŞEN’ e teşekkürlerimi 

sunarım. 
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1 .GĐRĐŞ  

 

 
At yetiştiriciliğinde, özellikle damızlık nitelikli atların yetiştirilmesinde optimum 

düzeylerde dölverimi alınması temel amaçtır. Yeterli dölverimi elde edilmesiyle 

ancak kıymetli genetik materyalin sürekliliği ve ekonomik çıkarın sağlanması söz 

konusudur. Dölverimi diğer tüm hayvanlarda olduğu gibi erkek atlarda da bazı 

dölerimsel özelliklere sahip olmasıyla mümkündür. Damızlık olarak kullanılacak 

hayvan materyalinin sağlanmasında genellikle erkek cinsiyetten yararlanıldığından at 

yetiştiriciliğinde erkek hayvanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 

erkek hayvandan özellikle çiftleşme ya da sıfat mevsiminde yeterli performans 

göstermesi beklenir. Başka bir deyişle erkek hayvandan yüksek ölçüde 

faydalanılarak yüksek genotipik ve fenotipik yapı döllere aktarılır. Bu nedenle erkek 

damızlık olarak seçilen hayvanların dölverimi özelliklerinin bilinmesi zorunludur. 

Özellikle sağlık kontrollerinin periyodik olarak yapılması ve yetiştirici 

hastalıklarından ari olması gerekir.  

 

 Atlarda klinik reprodüksiyon çalışmaları biyoteknolojik açıdan diğer çiftlik 

hayvanlarına nazaran insan klinik reprodüksiyon çalışmalarıyla paralel gitmektedir. 

At yetiştiricileri, kısraklarına aygır tespitinde, birçoğu aygır olabilmek için yeterli 

özelliklere sahip olmamasına rağmen seçim kriteri olarak nadiren fertiliteye önem 

verirler. Bu da genetik yönden yavrularına aktarılabilecek arzu edilmeyen 

performans özelliklerine sahip aygırların gen havuzunda bulunmasına sebep 

olmuştur. Bu nedenle yetiştiricilikte kullanılan aygırların sperm kalitelerinde önemli 

ölçüde farklılıklar olmuştur. Şampiyon bir at, zayıf sperm kalitesine sahip olmasına 

veya ileri teknoloji sperm işleme tekniklerine uygun olmayan spermatozoonlara 

sahip olmasına rağmen gen havuzunda yerini almaktadır. Bu da atlarla ilgilenen 

bilim adamlarının reprodüktif performansı artırma yönünde her türlü olasılığı 

değerlendirme yönünden oldukça yol katetmesine  sebep olmuştur (Loomis, 2006). 
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 Aygırların sperma kalite analizleri, fertilitenin maksimize edilmesi üzerinde 

esas teşkil eder. Bununla birlikte aygırlar içinde ejakülatlar arasında zayıftan orta 

dereceye değişimler olabilir. Özellikle mevsim, sperma alma teknikleri, sperma alma 

sıklığı ve spermatogenezisteki sorunlar bu değişimlere neden olurlar. Fertilitede 

sperma karakterleri yanında bakım-besleme, sperma alma prosedürleri ve 

tohumlanacak kısrak sayısı gibi bazı diğer etmenler de etkili olabilir. Đşlenmemiş 

sperma kalitesinin değerlendirilmesindeki geleneksel parametreler, miktar, 

konsantrasyon, ejakülattaki spermatozoonların total sayısı, motil spermatozoon, 

spermatozoon morfolojisi ve seminal pH dır (Malmgren, 1997). 

 

 Aygırların reprodüktif karakterlerinin değişmesinde mevsimin etkili olduğu 

görülmüştür. Bu etki testislerin büyüklüklerinin artmasıyla (Johnson ve Thompson, 

1983; Pickett ve ark.,1989), sperma üretimi ve veriminin artmasıyla (Berndtson ve 

ark., 1983; Johnson ve Neaves, 1981; Pickett ve ark., 1989), seksüel davranışların 

artmasıyla (Thompson ve ark., 1977) karakterizedir. 

 

Aygırların sun’i tohumlama programına dahil edilebilmesinde uygunluğuna 

karar verebilmek için veya çiftleşme mevsimi boyunca yapılması gereken rutin bir 

uygulama olarak başlıca spermatolojik özelliklerin muayenesinin yapılması 

gerekmektedir. Sperma kalitesi aygır dölleme gücünün değerlendirilmesinde en 

önemli kriterlerdendir (Swierstra ve ark., 1975). 

 

Spermatolojik parametrelerin bazıları Çizelge 1’de verilmiştir. Burada verilen 

parametreler, birçok araştırmacının yapmış olduğu çalışmaların sonucunda varılan 

aygırlara ait bazı spermatolojik parametrelerin ortalama değerleridir. 
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Çizelge 1.1. Taze aygır spermalarına ait bazı spermatolojik parametrelerin ortalama                  
değerleri (Juhász ve ark.; 2000) 
 

Parametreler Ortalama 
 Değerler 

Aygır Sayısı Referanslar 

Jelsiz Hacmi (ml) 65 
45 

33,7 
51,6 
45,3 

398 
417 
165 
8 

47 

Parlevliet ve ark.;1994 
Pickett,1993b 
Dowset ve Knott, 1996 
Long ve ark.; 1993 
Dowset ve Pattie, 1982  

Konsantrasyon 
(106 / ml) 

206,1 
335 

164,13 
223 
178 

398 
417 
165 
8 

47 

Parlevliet ve ark.;1994 
Pickett,1993b 
Dowset ve Knott, 1996 
Long ve ark.; 1993 
Dowset ve Pattie, 1982 

Toplam Sperm  
Miktarı ( 109 ) 

11,29 
11,9 
6,34 
9,1 

7,21 

398 
417 
165 
8 

47 

Parlevliet ve ark.;1994 
Pickett,1993b 
Dowset ve Knott, 1996 
Long ve ark.; 1993 
Dowset ve Pattie, 1982  

Toplam Motilite 
( % ) 

53 
76,43 
72,1 
70,3 

417 
165 
47 
64 

Pickett, 1993b 
Dowset ve Knott, 1996 
Dowset ve Pattie, 1982 
Jasko ve ark.; 1991 

Canlı Spermatozoon 
( % ) 

65 
82,56 
78,8 

398 
165 
47 

Parlevliet ve ark.; 1994  
Dowset ve Knott, 1996 
Dowset ve Pattie, 1982 

 

Đsviçre’de ulusal bir harada 10 sıcakkanlı aygırda yapılan çalışmada mevsimsel 

değişikliklerin sperm kalitesine etkileri araştırılmıştır. Ejakülatlar 1 yıl boyunca 

Ocak-Aralık arasında toplanmış ve sonraki hafta dondurulmuştur. Miktar, 

konsantrasyon, motilite, morfolojik olarak normal ve anormal spermatozoon sayıları 

saptanmış ve mevsimsel farkların analizi için 3 aylık 4  periyod  belirlenmiştir: 

Sonbahar (Eylül, Ekim, Kasım), kış (Aralık, Ocak, Şubat), bahar (Mart, Nisan, 

Mayıs) ve yaz (Haziran, Temmuz, Ağustos). Yapılan çalışmaların sonucunda taze 

spermanın miktarının, total sperm sayısının ve motilitesinin kış periyoduna 

kıyaslandığında önemli oranda daha fazla olduğu, sperm konsantrasyonunun ise 
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diğer mevsimlerle kıyaslandığında yazın daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Morfolojik özellikler yönünden incelendiğinde ise normal sperm sayısı yazın diğer 

mevsimlere oranla daha düşüktür. Spermlerdeki defektlerin miktarı ise yazın, bahar 

ve sonbahara nazaran daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Janett ve ark. 2003).  

Aygırlarda cinsel reaksiyon zamanında, bir ejekülasyon için atlama sayısında, 

jel miktarında, spermatozoon sayısında ve spermatozoon motilitesinde mevsime 

bağlı değişimler bildirilmiştir (Pickett ve ark. 1975). 

 

Ak ve ark. (1994) safkan Arap aygırlarında spermatolojik özellikleri 

saptadıkları araştırmalarında, ejakülat miktarını (jelli) 56.7 ml, spermatozoon 

motilitesini % 62.5, spermatozoon yoğunluğunu 159x106 sp/ml, anormal 

spermatozoon  oranını %17.1, ölü spermatozoon oranını % 21 ve sperma pH’ sını 

7.86 olarak saptadıklarını bildirmişlerdir. Sevinç ve ark. (1984) ise, aynı değerleri 

sırasıyla % 28.3, % 75, 164.9x106, % 6.5, % 17.5 ve 7.1 olarak bildirmişlerdir. 

Paccamonti ve ark. (1999) minyatür atlarda testis büyüklüğüne göre spermatolojik 

özellikleri saptadıkları araştırmalarında ejakülat miktarı, spermatozoon motilitesi, 

spermatozoon yoğunluğu ve normal spermatozoon oranını sırasıyla 24.18 ml, % 

63.8, 233.6x106 sp/ml, % 54.28 olarak saptamışlardır. Aurich ve ark. (2002) ise, ağır 

iş çekim atlarında spermatolojik parametereleri incelemişler ve buna göre 7-9 yaş 

arasındaki atlarda ejakülat miktarını 96.9 ml, spermatozoa yoğunluğunu 247x106 

sp/ml, spermatozoon motilitesini %51, normal spermatozoon oranını % 36 olarak 

bildirmişlerdir. 

 

Genel olarak aygırların ejakülat miktarı 30-250 ml arasında değişmekle 

beraber, ortalama olarak bir ejakülasyonla verilen toplam sperma miktarı 100 ml., 

20-40 ml’ si jel ve geri kalan 60-80 ml.’ si spermatozoonları bulunduran seminal 

plazmadan ibarettir (Ricketts 1993). Pickett ve Shiner (1994) seminal plazma 

miktarının çiftleşme mevsiminde, mevsim dışındakine göre %50 daha fazla olduğunu 

söylemişlerdir. Squires ve ark. (1979a) ejakülat miktarının yaşa bağlı olarak 
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değiştiğini 4-6 ve 9-16 yaşlar arasında önemli ölçüde  (%20’ye varan) artışlar 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Aygırlarda spermatozoon motilitesi ya gözle direkt mikroskopta ya da 

komputerize motilite analiz sistemi kullanılarak saptanabilmektedir (Long ve ark. 

1993). Direkt mikroskopta muayenede 0 (en zayıf)-5 (en yüksek) arası puan 

verilmekte, bilgisayarlı sistemde ise %60 ve üzeri motiliteye sahip aygırların sun’i 

tohumlama programı için uygun olduğuna karar verilmektedir (Ricketts 1993). 

 

 Spermatozoon yoğunluğu hemositometrik veya spektrofotometrik yöntemlerle 

tayin edilebilmektedir (Jasko ve ark. 1992a). Normal bir aygır spermasının 100-

200x106 sp/ml arasında bir yoğunluğa sahip olması gerekmektedir (Ricketts 1993). 

  

Anormal spermatozoon oranı yaygın olarak eosin-nigrosinle boyama yapılarak 

saptanmaktadır ve damızlıkta kullanılması düşünülen bir aygırın anormal 

spermatozoon oranı %40-50 den fazla olmamalıdır (Dott ve Foster, 1972). 

Spermatozoonlardaki morfolojik defektler fertiliteyi değişen oranlarda 

etkilemektedir. Anormal spermazoon oranı yükseldikçe buna paralel olarak 

dölverimi de düşmektedir (Faulkner ve Pineda, 1980). Primer anomalilerden olan 

spermatozoonun baş ve akrozomuna bağlı deformasyonlar fertiliteyi birinci derecede 

olumsuz etkileyen defektlerdir (Jasko ve ark., 1990a). Bu nedenle fertilitesi normal 

bir aygırın spermatozoasında baş anomalileri %1.8, akrozom ve orta kısım 

anomalileri %5, proksimal ve distal damlacıklar %6.4 ve %11.4 den az olmalıdır 

(Hurtgen, 1987).  

 

 Aygırlarda ölü spermatozoon oranı tıpkı morfolojik muayenede olduğu gibi 

eosin-nigrosin boyamasıyla belirlenebilmektedir ve fertil bir aygırdan alınan 

spermada ölü spermatozoon oranının %50’yi geçmemesi gerekmektedir (Rossdale ve 

Ricketts, 1980). 
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 Spermanın aygırdan alındıktan hemen sonra ölçülmesi gereken bir başka 

özelliği de pH değeridir ve 6.9-7.7 değerleri arasındaki yerini korumalıdır (Davies ve 

Morel, 1993). 

 

 Gülyüz ve ark. (1992)  sezon başı ve sonunda 40 Safkan Arap aygırından 

aldıkları spermalarda ejakülat miktarı, spermatozoon motilitesi, anormal 

spermatozoon oranı ve spermatozoon yoğunluğunu sırasıyla 31.95 ml, %51.60, 

%19.02, 162.8x106 sp/ml ve 31.15 ml, %70.59, %13.93 ve 194.7x106 sp/ml 

bildirmişlerdir. 

 
 

 

At yetiştiriciliğinden, özellikle safkan atların üretiminden normal bir dölverimi 

alabilmek için fertiliteyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan erkek damızlığa ait 

faktörlerin uzaklaştırılması gerekmektedir. Aygırlardan düzenli bir biçimde sperma 

alınarak spermatozoonların fertilizasyon kapasitesinin ortaya konması ile aygıra 

bağlı bazı infertilite nedenleri elimine edilebilmektedir. Spermatolojik parametreleri 

yönüyle muayenesi yapılan aygırların damızlıkta kullanılıp kullanılamayacağına 

karar verilebilmektedir. Bu nedenle araştırma, sıcak kanlı safkan  aygırlarda sezonun 

farklı dönemlerinde cinsel istek ve aşım davranışları ile başlıca spermatolojik 

özelliklerin belirlenmesi, aygırlarda dölverimi ile ilgili parametrelerdeki mevsime 

bağlı olabilecek değişikliklerin ortaya konması, dolayısıyla hem en yüksek 

dölveriminin hangi dönemde alınabileceğinin tahmin edilmesi, hem de ileride  

yapılması düşünülen çalışmalara bir temel ya da başlangıç noktası oluşturması  

amacıyla hazırlanmıştır. 
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2 .  GERE Ç VE YÖN TEM  

 

 

2 . 1 .  Ge re ç  

 

2 . 1 . 1  Hayvan  M at e rya l i  

Çalışmada Eskişehir Đli, Mahmudiye Đlçesi’nde bulundurulan damızlık nitelikli 5 

safkan sıcakkanlı aygır kullanılmıştır. Aygırlarda üreme sezonunun farklı 

dönemlerinde libido seksüalis (cinsel istek ve aşım davranışları) ve kimi 

spermatolojik özellikler belirlenmiştir. Üreme sezonu içindeki muayene dönemleri 

aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

 

1. Dönem: 15 Şubat-15 Mart   

2. Dönem: 15 Nisan-15 Mayıs  

3. Dönem: 15 Haziran-15 Temmuz 

 

2 . 1 . 2  B akı m ve  B e s len m e  

Çalışma materyali aşımlarda kullanılacak aygırlar oluşturmuştur. Aygırlar günlük 

olarak 12 saat arayla iki öğün olarak beslenmiştir. Ortalama aygırın performans ve 

aşım adedine göre 5 kg pelet yem tüketimi olmuştur. Ayrıca günlük 2 kg yonca ve 2 

kg kuru çayır otu verilmiştir. Günlük olarak ortalama 8 saat padokta kendi hallerinde 

gezinti yapmışlar ilave egzersiz yaptırılmamıştır. 
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2 . 2 .  Yönt e m 

2 . 2 . 1 .  Cinsel istek ve aşım davranışlarının değerlendirilmesi  

 

Aygırların, östrustaki bir kısrak varlığında gösterdikleri cinsel istek, aşım 

davranışları (yaklaşma, atlama, kavrama, yüklenme) ve sun’i vaginaya uyumları ve 

ejekülasyon 0-5 arasında puanlanmıştır. Buna göre 0-5 dakika arası 5, 5-10 dakika 

arası 4, 10-15 dakika arası 3, 15-30 dakika arası 2, 30 dakika ve sonrası 1 puan 

olarak değerlendirilmiştir (Akçay ve ark. 2007). 

 

2.2.2. Spermanın alınması ve muayenesi 

 

Aygırlardan sperma, Missouri tipi sun’i vagina kullanılarak östrustaki bir kısrak 

varlığında alınmıştır (Resim 2.1, 2.2). Her bir aygırdan iki gün arayla toplam 3 

ejekülat alınmış ve her bir dönem için 15 ejakulat olmak üzere toplamda 45 ejekülat 

muayene edilmiştir. Sperma alındıktan sonra dereceli toplama kadehi ile ejakülat 

miktarı ml olarak belirlenmiştir. Daha sonra steril bir gazlı bez yardımıyla filtre 

edilerek ejakülatın jeli ayrılmıştır.  

 

Spermatozoon motilitesi ısıtma tablalı mikroskopta (10x20) en az 2 gözlemci 

tarafından 3 mikroskop sahası taranarak subjektif yolla ve % olarak belirlenmiştir 

(Şekil 2.3).  
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Şekil 2.1: Missouri tipi suni vajen ve aparatları 

 

 
 

Şekil 2.2: Missouri tipi suni vajenle aygırdan sperm alınması 

 

Ölü spermatozoon ve anormal spermatozoon oranları eosin-nigrosin boyama 

yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu amaçla, spermadan alınan numuneler %3 lük 

sodyum sitrat solusyonu içinde %2 lik olarak hazırlanmış eosin boyası ile temiz bir 

lam üzerine froti çekilmiş ve 400x büyütmede ışık mikroskobunda incelenmiştir. 

Değişik mikroskop alanlarında en az 200 spermatozoon sayılarak,  ölü ve anormal 

spermatozoon oranları % olarak ifade edilmiştir (Şekil 2.3).  
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Spermatozoon yoğunluğu fotometrik yöntemle tespit edilmiştir. Spermanın pH’ 

sı ise pH indikatör kağıtları kullanılarak saptanmıştır (Şekil 2.4). 

 

 

 
Şekil 2.3: Spermatolojik parametrelerin değerlendirilmesi 

 

 

 
Şekil 2.4: Sperm konsantrasyonu için kullanılan spektrofotometre cihazı 

2.2.3. Đstatistiksel Analiz: 

Çalışmada elde edilen verilerin ortalama değerleri ve standart hataları 

saptanmış, mevsimler arasındaki farkların saptanmasında tek yönlü varians analizi 
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(ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Farklılığı önemli olan gruplar Duncan testi ile 

belirlenmiştir. Analizler için windows yazılımı altında çalışan SPSS 10.0 programı 

kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 
 

 

Yaşları 4 ile 8 arasında değişen 5 adet Safkan sıcak kanlı aygırdan suni vajen ile 

alınan ejakulatlar pyospermi ve hemospermi yönünden değerlendirildikten sonra 

başlıca spermatolojik özelliklerden sperma miktarı, spermatozoon motilitesi, birim 

hacimde bulunan spermatozoon sayısı, ölü spermatozoon oranı, anormal 

spermatozoon oranı ve pH değerleri tespit edilmiştir. Her bir aygırın taze 

spermalarından elde edilen spermatolojik parametrelere mevsimlerin etkisi Çizelge 

3.1’de sunulmuştur.  

 
 

Sperma alma zamanlarına göre spermatolojik değerler arasındaki farklar ise 

Çizelge 3 ‘de verilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda en yüksek sperma miktarları 

sırasıyla yaz, ilkbahar ve kış döneminde saptanırken, her üç mevsim arasındaki fark 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (p<0,05). Ortalama sperma miktarı yaz 

döneminde 63,7 ± 4,9 ml, ilkbahar döneminde 56,7±3,7 ml, kış döneminde 48,0±4,2 

ml olarak saptanmıştır. 

Diğer mevsimlerle karşılaştırdığımız zaman spermatozoon motilitesi en düşük 

kış döneminde saptanırken en yüksek motilite sırasıyla ilkbahar ve yaz döneminde 

tespit edilmiştir. Yaz ve ilkbahar dönemleri arasındaki spermatozoon motilitesi 

arasındaki fark önemsiz bulunurken, kış dönemi ile diğer iki mevsim arasında önemli 

bulunmuştur (p<0,001). Buna göre ortalama spermatozoon motilitesi ilkbahar 

döneminde % 68,7 ± 1,1 ml, yaz döneminde % 65,3 ± 1,3 ml ve kış döneminde % 

59,7 ±  1,4 ml bulunmuştur.   

Spermatozoon yoğunluğu ilkbahar döneminde 328,7 ± 22,5 x106 sp/ml, yaz 

döneminde 257,3 ± 20,0 x106 sp/ml, kış döneminde 253,0 ± 18,8 x106  sp/ml olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre ilkbahar döneminde spermatozoon yoğunluğu en 

yüksek saptanırken diğer iki mevsime göre istatistiki fark önemli bulunmuştur            

(p<0,05). Ayrıca kış ve yaz dönemlerindeki spermatozoon yoğunluğu arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur. 
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Çizelge 3.1: Sperma alma zamanına göre her bir aygırdan elde edilen ortalama  
spermatolojik değerler (n=9) 
 

Aygır No 
Sperma alma 

zamanı 
Sperma 

miktarı (ml) 
Spermatozoon 
motilitesi (%) 

Spermatozoon 
yoğunluğu 
(x106/ml) 

Ölü 
spermatozoon 

(%) 

Anormal 
spermatozoon 

(%) 
pH 

 
Libido 
(+/-) 

1. Dönem 23.3 ± 1.7 58.3 ± 1.7 254 ± 29.7 36.7 ± 1.7 32.7 ± 1.4 7.0 ++ 

2. Dönem 43.3 ± 6.7 66.7 ±  4.4 338 ± 46.6 26.0 ± 3.8 25.0 ± 0.0 7.0 ++++ 1 

3. Dönem 30.3 ± 5.0 61.7 ± 1.7 222 ± 13.3 36.0 ± 3.0 45.7 ± 3.4 7.0 ++ 

1. Dönem 46.7 ± 3.3 66.7 ± 1.7 329.7 ± 15.8 31.0 ± 2.0 19.3 ± 0.7 7.0 ++++ 

2. Dönem 61.7 ± 1.7 71.7 ± 1.7 424.3 ± 32.7 24.7 ± 0.9 21.7 ± 2.0 7.0 +++++ 2 

3. Dönem 70.0 ± 2.9 63.3 ± 3.3 279.3 ± 24.2 31.7 ± 2.0 26.7 ± 1.7 7.0 +++++ 

1. Dönem 46.7 ± 1.7 51.7 ± 1.7 162.0 ± 10.9 31.0 ± 1.0 46.7 ± 1.7 7.0 +++++ 

2. Dönem 48.3 ± 1.7 70.0 ± 0.0 223.7 ± 15.7 23.3 ± 1.7 36.7 ± 1.7 7.0 +++++ 3 

3. Dönem 76.7 ± 1.7 63.3 ± 1.7 246.0 ± 19.0 36.7 ± 1.7 53.3 ± 1.7 7.0 +++++ 

1. Dönem 51.7 ± 1.7 60.0 ± 0.0 197.7 ± 4.4 35.7 ± 0.7 35.3 ± 1.5 7.0 ++++ 

2. Dönem 50.0 ± 0.0 65.0 ± 2.9 266.7 ± 10.1 27.7 ± 1.4 27.7 ± 1.5 7.0 ++++ 4 

3. Dönem 61.7 ± 1.7 65.0 ± 0.0 160.0 ± 10.4 36.0 ± 1.0 42.3 ± 1.8 7.0 ++++ 

1. Dönem 71.7 ± 1.7 61.7 ± 1.7 321.0 ± 11.8 35.7 ±  0.7 34.0 ± 2.1 7.0 +++ 

2. Dönem 80.0 ± 0.0 70.0 ± 0.0 390.0 ± 15.7 24.0 ± 1.0 30.7 ± 2.3 7.0 ++++ 5 

3. Dönem 80.0 ±  0.0 73.3 ± 1.7 379.0 ± 5.0 23.0 ±2.1 51.3 ± 3.5 7.0 ++++ 
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Ölü spermatozoon oranı ilkbahar döneminde % 25,2 ± 0,9, yaz döneminde % 

34,0 ± 0,9, kış döneminde % 32,7 ± 6,1’ dir. Bu ortalama değerler göre ölü 

spermatozoon oranı en düşük ilkbahar döneminde saptanırken, diğer iki mevsime 

göre fark önemli bulunmuştur (p<0,001).Yaz ve kış dönemi arasındaki ölü 

spermatozoon oranı bakımından fark önemsiz bulunmuştur. 

Anormal spermatozoon oranı en yüksek yaz döneminde saptanırken,diğer iki 

mevsime göre fark önemli bulunmuştur (p<0,001). Yaz dönemindeki anormal 

spermatozoon oranı %43,9 ± 10,5, kış döneminde % 33,7±9,3 ve  ilkbahar  

döneminde % 28,3 ± 5,9 ‘ dur. Bu verilere göre kış dönemi ve ilkbahar dönemindeki 

anormal spermatozoon oranı arasındaki fark önemsizdir. 

Mevsime göre sperma pH ‘ sı bakımından fark önemsiz bulunurken ortalama 

sperma pH değeri 7,0 olarak saptanmıştır. 
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Çizelge 3.2: Sperma alma zamanlarına göre spermatolojik değerler arasındaki farklar (n=15) 

 

Sperma alma 
zamanı 

Sperma 
miktarı (ml) 

Spermatozoon 
motilitesi (%) 

Spermatozoon 
yoğunluğu 
(x106/ml) 

Ölü 
spermatozoon 

(%) 

Anormal 
spermatozoon 

(%) 
pH 

 
Libido 
(+/-) 

1. Dönem 48.0 ± 4.2a 59.7 ±  1.4a 253.0 ± 18.8a 34.0 ± 0.9a 33.7 ± 9.3a 7.0 +++ 

2. Dönem 56.7 ± 3.7b 68.7 ± 1.1b 328.7 ± 22.5b 25.2 ± 0.9b 28.3 ± 5.9a 7.0 ++++ 

3. Dönem 63.7 ± 4.9c 65.3 ± 1.3b 257.3 ± 20.0a 32.7 ± 6.1a 43.9 ± 10.5b 7.0 ++++ 

Önemlilik 
Derecesi * *** * *** *** -  

* Gruplar arasındaki farklar p<0,05 düzeyinde önemlidir. 
*** Gruplar arasındaki farklar p<0,001 düzeyinde önemlidir. 
a,b,c Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arasındaki farklar önemlidir. 
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4.  TARTIŞMA  
 

Çalışmanın sonuçları itibarıyla safkan sıcak kanlı aygırlarda taze sperma 

parametreleri üzerinde mevsimsel değişikliklerin önemli derecede etkili olduğu 

saptanmıştır. Araştırmada tespit edilen bulgular aşım sezonu boyunca 5 adet safkan 

sıcakkanlı aygırdan alınan 45 ejakülattan elde edilen sperma parametreleridir. 

Çiftleşme sezonu boyunca miktar olarak az sayıda aygır ve az sayıda ejakülat 

kullandığımızdan sperma kalitesinin mevsimsel değişiklikleri net olarak ifade 

edilememektedir.  

Bir aygırın cinsel istek ve aşım davranışları çiftleşme yeteneğini ortaya koyar 

ve birçok faktöre bağlı olarak bu yetenek azalır ya da ortadan kalkar. Cinsel 

davranışlar neuroendokrin etkileşimle yönetilirler ve hayvan türüne özgü hareket 

zincirleri halinde birbirini izleyerek oluşurlar (Tekin, 1990). Aygırlarda reprodüktif 

yetersizliklerin anormal seksüel davranışlar, ejakülasyon düzensizlikleri ve sperma 

kalitesi ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Anormal seksüel davranışlar ereksiyonun 

sürdürülememesi, arama bulma faaliyetinin aksaması, pelvik basıncın az yada hiç 

olmaması nedeniyle yüklenmenin olmaması, atlama hareketinin yetersizliği, atlama 

ve yüklenme olmasına rağmen ejekülasyonun tamamlanamaması, kısa sürede başarılı 

çiftleşme olmasına rağmen uzun süreli seksüel dinlenmeye ihtiyaç duyma ve kendi 

kendine boşalma olarak tanımlanmıştır (Jainudeen, 2000).Yapılan çalışmada libido 

seksüaliste en verimli dönem bahar dönemi olarak tespit edilmiştir. Aygırın deneyimi 

yetiştirmede kullanım için oldukça önemlidir. Uzun süre yada hiç aşım yapmamış 

aygırlarda cinsel istek ve aşım davranışlarında aksamalar olabileceği değişik 

araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Dowsett ve ark. 1980). Bunun yanında endokrin 

sistem bozuklukları, sinir sistemi bozukluğu, duyu organlarının algılama gücünü 

yitirmesi, infantilismus, hermaphrodismus, hypogonadismus, eklem ve tırnak 

hastalıkları, nakil, bakım ve beslemenin yetersizliği, hastalıklar, yaş, iklim koşulları, 

kötü muamele ve çiftleşme yerinde yapılan can acıtıcı tıbbi müdaheleler impotentia 

coeundi’nin ortaya çıkmasına neden olabilirler (Davies Morel 1999). 
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Aygırlarda sperma miktarının ilkbahar ve yaz döneminde, kış dönemine göre 

daha fazla olduğu Magistrini ve ark. (1987) tarafından da gözlenirken; Pickett ve ark. 

(1976) , Jasko ve ark. (1991) Mart ayında da yüksek değerler tespit etmişlerdir. 

Sperma miktarlarını, Gülyüz ve ark. (1992) sezon başı ve sezon sonunda sırasıyla 

31,95 ml ve 31,15 ml olarak bildirmiş ve aralarında istatistiki açıdan önemli fark 

saptamamıştır. Yapılan çalışmada ise, sezon başı ve sonunda tespit edilen değerler 

arasında önemli fark gözlemlenmiştir. Sperma miktarındaki değişiklikler aygırın 

yaşı, ırkı, kullanılan materyal sayıları, sperma toplama sıklığı, hava sıcaklığındaki 

farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. Bu farklılıklar erkek üreme organları 

faaliyetlerinin günlerin uzadığı dönemlerde daha aktif olmasıyla da açıklanabilir 

(Johnson, 1991). 

Yetiştiricilikte aygırının fertilitesi ile yakından ilgili (Jasko ve ark. 1987-

1988) olan parametre spermatozoon motilitesidir (Hurtgen, 1992). Subfertil 

aygırların motilitesinin, normal aygırların motilitesine göre çok düşük olduğu açıkça 

görülmüştür (Jasko ve ark. 1992). Yapılan çalışmada aygırların spermatozoon 

motilitesi bahar ve yaz dönemlerinde en yüksek, kış döneminde ise en düşük olarak 

tespit edilmiştir. Gülyüz ve ark.(1992) sezon başında sperm motilitesini %51,60 

sezon sonunda ise %70,59 tespit etmişler ve bu bulgular sunulan çalışmanın 

bulgularıyla paralellik göstermiştir. Motilite Magistrini ve ark. (1987)  , Jasko ve ark. 

(1991) tarafından yapılan çalışmalarda da kış döneminde düşük bulunmuştur. 

Genelde motilite kış ve bahar döneminde en yüksek, yaz ve sonbaharda en düşük 

olmasına rağmen Krause ve Grove (1967) tarafından yapılan çalışmada, erken kış 

döneminde motilitenin dikkati çekecek düzeyde azaldığı tespit edilmiştir. Bu da 

yapılan çalışmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bir araştırma sonucuna 

göre ise, mevsimin motilite üzerine etkisinin olmadığı belirtilmiştir (Pickett ve ark. 

1976). Bu değişken sonuçların olmasındaki sebepler, seminal plazma 

komponentlerinin mevsimsel değişimleri (Gebauer ve ark. 1976) ve plazma hacminin 

spermatozoon motilitesi üzerindeki negatif etkileri ile açıklanmıştır (Pickett ve ark. 

1975). Ayrıca bu farklılık fotoperiyot tarafından indüklenen hormonların 

konsantrasyonundaki mevsimsel değişikliklerin,  sertoli, leydig ve germ hücrelerinin 

sayısına etki etmesinden kaynaklanabilir (Clay ve ark.1988). 
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Yaptığımız çalışma neticesinde sperma yoğunluğu bahar döneminde en 

yüksek, kış ve yaz dönemlerinde ise düşük tespit edilmiştir. Buna karşılık yapılan bir 

diğer çalışmada sperm yoğunluğu kışın, bahar ve yaz dönemine göre daha yüksek 

tespit edilmiştir (Janett ve ark. 2003 ). Magistrini ve ark. (1987) sperma yoğunluğunu 

sonbaharda daha yüksek, yazın ise daha düşük bulmuştur. Gülyüz ve ark(1992) ise 

sperma yoğunluğunu yazın daha yüksek,  kışın daha düşük olarak tespit etmiş 

olmalarına karşılık bulunan değerler itibarıyla karşılaştırıldığında birim hacme düşen 

sperma yoğunluğu bakımından düşüktür. Spermatozoon konsantrasyonundaki bu 

farklılıklar testis boyutu ve bunun spermatozoon üretimi üzerine olan etkisinden ileri 

gelmiş olabilir. 

Yapılan çalışmada, ölü spermatozoon oranını karşılaştırdığımız zaman kış ve 

yaz döneminde ilkbahar dönemine göre daha yüksek bulunmuştur. Janett ve ark. 

(2003) tarafından yapılan çalışmada ise, yaz döneminde ölü spermatozoon oranı 

diğer dönemlere göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışmalarda elde edilen sonuçlar 

bir paralellik göstermesine rağmen Janett ve ark. (2003) tarafından yapılan çalışmada 

yaz dönemindeki ölü spermatozoon oranının yapılan çalışmadan daha yüksek 

bulunmasının nedeni, kullanılan aygırların ırkı, yaşı, sperm alma sıklığı ve beslenme 

farklılıklarından ileri gelebilir. Akçay ve ark. (2007) tarafından 18 aygır üzerinde 

yapılan çalışmada elde edilen sonuçlarda en düşük ölü spermatozoon oranı 11,4 ± 

1,4; en yüksek ölü spermatozoon oranı ise 51,3 ± 6,7 bulunmuştur. Bu oranlar 

arasındaki sayısal farkın büyük oluşu çalışmada daha önceden hiç aşım yapmamış, 

yarıştan çıkarılmış damızlık aygırların kullanılmasıdır. 

Anormal spermatozoon oranı kış ve bahar döneminde yaz dönemine nazaran 

daha düşük bulunmuştur. Van der Holst (1975) yaptığı çalışmada anormal 

spermatozoa oranını sonbahar ve kış döneminde daha fazla bulmuştur. Üreme sezonu 

dışında aygırların sperma üretiminde azalmalar olduğu açıkça belirtilmesine rağmen 

yapılan çalışmalarda mevsimin spermatozoon morfolojisi üzerine etkisinin farklı 

sonuçları söz konusudur. Van der Holst (1975) yaptığı bir çalışmada üreme 

sezonunda anormal spermatozoa oranının azaldığını belirtirken; Blottner ve ark. 

(2001) tarafından yapılan çalışmada ise bu oranda bir artış olduğu tespit edilmiştir. 
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Başka bir çalışmada ise üreme sezonu ve sezon dışında anormal spermatozoon 

oranında herhangi bir farklılık olmadığı bildirilmiştir (Bielanski ve ark., 1982). 

Spermatozoon morfolojisi üzerine mevsimin etkisindeki bu farklılıklar fotoperiod, 

bakım-beslemedeki değişikliklerden ve soğuk stresinden ileri gelmiş olabilir. 

Sebepler ne olursa olsun spermatozoon morfolojisi üzerine mevsimin etkisi belkide 

testosteron ve gonadotropinlerin sekresyonundaki farklılıklara bağlı olarak endokrin 

değişimlerle ilişkili olabilir. Anormal spermatozoon üretimindeki artış testosteron 

salınımındaki azalışla ilgilidir. Aşırı yorgunluk, bakım-beslemedeki değişiklikler gibi 

stres yaratan faktörler testosteron seviyesindeki azalışın sebeplerindendir (Leonardo 

ve ark. 2007). 

Yapılan çalışmada pH değerleri mevsime göre değişiklik göstermemiştir. 

Nishikawa (1959)’ da pH üzerinde mevsimsel değişkliklerin etkili olmadığını tespit 

etmiştir. Bulunan değerler turnusol kâğıdıyla renk skalasına göre olduğundan büyük 

sapmalar tespit edilememiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
 
 

Her bir aygırın spermatolojik özelliklerini değerlendirdiğimizde en iyi sonuçların 15 

Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında elde edildiği, buna karşın sezon başlangıcı olan 15 

Şubat-15 Mart tarihlerin en kötü sonuçları verdiği tespit edilmiştir. Ortalama 

spermatozoon parametreleri değerlendirildiğinde 15 Haziran-15 Temmuz arasında 

sperma miktarının ve motilitesinin yüksek olduğu ancak anormal spermatozoon 

oranları önemli ölçüde arttığı gözlenmiştir. En düşük spermatozoon motilitesi kış 

döneminde, en yüksek motilite oranı ise ilkbahar döneminde elde edilmiştir. Ayrıca 

en düşük ölü ve anormal spermatozoon oranları sezon ortasında elde edilmiştir. 

 
 
  Sonuç olarak elde edilen bulgulara göre 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında 

en yüksek fertilite sonuçlarının alınabileceği saptanmıştır. Ancak yapılan araştırma in 

vitro muayenelere dayalıdır ve gerçek sonuçların in vivo değerlendirilmelerden sonra 

alınabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle söz konusu tarihler arasında dölveriminin 

karşılaştırılıması ile daha güvenilir sonuçlar elde edilebileceği dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 

Safkan sıcakkanlı damızlık aygırlarda üreme sezonunun farklı evrelerinin 

libido ve spermatolojik parametreler üzerine etkisi 

Bu çalışmada Eskişehir Đli Mahmudiye Đlçesinde damızlık olarak kullanılan 
sıcakkanlı aygırlarda çiftleşme sezonunun farklı evrelerinde cinsel istek ve aşım 
davranışları ile spermatolojik özellikler üzerine etkisinin in vitro ortaya konmasına  
çalışılmıştır. Çalışmada 5 adet safkan sıcakkanlı aygır kullanılmıştır. Ejakülatlar üç 
ayrı dönemde iki gün arayla her aygırdan 3 kez ve  toplam 45 ejakülat 
değerlendirilmiştir. Çalışma 15 Şubat’ta başlamış, 15 Temmuz’da sonlanmıştır. 
Libido, sperma miktarı, spermatozoon motilitesi, spermatozoon yoğunluğu, ölü 
spermatozoon, anormal spermatozoon ve pH yönünden değerlendirilmiştir. 
Mevsimsel değişiklikleri saptamak için 3 dönem belirlenmiştir: 1. dönem (15 Şubat-
15 Mart), 2. dönem (15 Nisan-15 Mayıs) ve 3.dönem (15 Haziran-15 Temmuz). Bu 
dönemlerde yapılan çalışmalar neticesinde sperma kalitesinde mevsimin önemli 
etkisi olduğu görülmüştür. Birinci ve üçüncü döneme oranla 2. dönemde daha yüksek 
fertilite sonuçlarının alınabileceği saptanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Aygır, aygır sperması, spermatolojik parametreler, Üreme 
sezonu 
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SUMMARY 

The effect of different periods of breeding season on libido and spermatological 
parameters in throughbred warmblood stallions. 

 
In this study the effect of different periods of breeding season on libido and  
spermatological parameters in throughbred warmblood stallions in Mahmudiye in 
Eskişehir. 5 warmblood throughbred stallions were used in the study. Ejaculates were 
collected three times from each stallions two days intervals in 3 different periods and 
totaly 45 ejaculates were evaluated.This study began on 15th February and ended on 
15th July.Libido sexualis,volume,motility,concentration,dead spermatozoa,abnormal 
spermatozoa and pH were evaluated. Three periods were determinated to observe 
seasonal changes.1.period (15 February -15 March),2.period (15 April -15 May)and 
3.period (15 June – 15 July). Our experiments carried out in the periods showed that 
seasonal effect is quite important in semen quality.Therefore it was determinated that 
higher fertility results could obtained in 2.period than 1. and 3. periods. 
  

Key Words: Stallion, stallion semen, spermatological parameters, breeding season
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