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10-15 AYLıK GENÇ BOGALARIN SEKSüEL DAVRANIŞ-
LARı VE SPERMALARıNIN İNCELENMESİ
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Astudy of the sexual behaviour and the senıen pi~ture of young
bulls in the period of 10-15 nıonths of age

Summary: Sexual behaviour and the morphological changes of the
semen picture were studied in ten young bulls obtained from d~fJerent farms
around Ankara from their tenth month to the fifteenth. Five Holstein-Friesian
and five Brown Swiss were used in these examinations. Besides their different
sexual behaviour, volume and the concentration of semen increased with the
time while the appearance of abnormal heads and the proximal protoplasmic
droplets were gradually.decreasing. (Receiveden 27.12.1978)

Özet: Ankara fevresinde feşitli fiftliklerden sefilen on baş on aylık genf
boğanın 15 aylık oluncaya kadar gefen süre ifersindeki seksüel davranışları
ve sperma özellikleri incelendi. Seksüel davranışları bakımından farklı bulun-
maları yanında, spermiının incelenmesinde volum ve konsantrasyonun yaşın
ilerlemesiyle arttığı, anormal baş ve proksimal proplasmik damlacık oranlarının
azaldığı saptandı.

Giriş

,Pubertas, kısaca spermatozoa prodüksiyonu ve aşma yeteneğini
kazanma diye tarif edilebilir, bununla beraber pubertas tam bir rep-
rodüktif kapasiteye kavuşma anlamına gelmez. Pubertas yaşı ve sek-
süel olgunluğa erişme farklı olmakla birlikte yakın ve ilgili olgulardır.
Pubertas yaşı bireyin hem somatik ve hem de seksücl bakımdan normal
gelişmişliğinin simgesi olarak kabul edilebilir.
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Genellikle genç boğalar 15-18 aylık olduklarında farkedilir bir
bir gelişme gösterir ve sekunder seksüel karakterlerini ortaya koyarlar
(1). Genç boğalarda spermatogenesis 6 aylıkken başladığı (6), 7-8
aylıkların testislerinde yapılan mikroskopik incelemelerde spermatozoit
bulunduğu çqitli araştırıcılar tarafından ortaya konmu~tur (1,4,7).

Baker ve arkadaşları (2) 9 Holstein tosunun 39 haftalıkken ilk
ejakulatlarını verdiklerini saptamışlardıf. Van Demark (ll) yaş ve
vucut ağırlığının spermatozoa prodüksiyonuna etkisini incelerken
41 haftalık tosunlardan ejakulat almış ve incelenen bu iki faktörden her
ikisinin de prodüksiyonda önemli roloynadığını göstermiştir.

Biz de olanaklarımız elverdiğince genç boğaların seksüel
fonksiyonlarını detaylı bir şekilde inceliyerek tohumlamada kullanı-
labilecekleri en erken yaşı saptamanın, diğer bir deyişle boğanın özel-
liklerinin belirlenmesinde, uygulanacak testlerin yapılması, sonuçlan-
ması ve beklenen, arzu edilen yararın en kısa zamanda sağlanmasının
ekonomik açıdan olduğu kadar hayvansal potansiyeli geliştirme
yönünden qe önemli olduğu inancındayız.

Materyal ve Metot

Materyalimiz beş tanesi Holstein-friesian, beş tanesi Brown
Swiss olmak üzere toplam on baş genç boğadan meydana geldi. Ge-
nel bir muayeneden geçirilen ve periodik kontrolları yapılan bu ma-
teryal hemen hemen aynı gıdalarla beslenmeğe ve benzer ortamlarda
barındırılmağa çalışıldı.

Çalışma iki bölümde ortaya kondu;
i. Genç boğaların aşım yeteneklerinin ve bazı sperma özellik-

lerinin incelendiği taşra çalışmalap,
2. Spermatozoitlerin morfolojikman incelendiği laboratuvar ça-

lışmaları.
Ankara çevresinde çeşitli çiftliklerde yetiştirilen bu genç boğa-

lar denemeye alınmadan önce, 9.5 aylığa kadar olan dönemde sek-
süel davranışları yönünden observasyona alındılar, denemenin ikin-
ci etabında sun'i vajene ejakule etmeğe alıştırıldılar. Ayrı ayrı bölme-
lerde tutulan genç boğalardan başlangıçta iki haftada bir ejakulat
alındı, haftalar ilerleyip gelişme hızlandıkça ve boğalar suni vajene
alıştıkça bu örnek alma işlemleri haftada bir ve daha sonları da
haftada ikiye çıkarıldı.
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Genç boğaların aşması için kullanılan inegın yüksekliğinin
nin fazla olmaması için aşım yerlerinin aşımı kolaylaştıracak, yükseklik
farklarını ortadan kaldıracak ve operatörün kolaylıkla çalışabileceği
yerler olmasına özen gösterildi. Suni vajen içerisindeki suyun sıcaklığı
48-50 C dercce olacak şckilde hazırlandı. Suni vajen ineğin ischii
kemiği çıkıntısına dayamak suretiyle sabit hale getirildi, penisin suni
vajen girişini arama ve genç boğanın ineği kavrama ve yüklcnme
hareketleri değerlendirildi. Dereceli toplama tüpleri değiştirilerek
aynı vajenle iki örnek almağa çalışıldı. Çalışma esnasında toplam 102
ejakulat alındı.

Genç boğaların seksüel davranışlarını incelcrken aşırndan önce,
esnasında ve sonraki libio ve çiftleşme yeteneği rakamlarla değer-
lendirildi.

Buna göre:

O İneğe hiç ilgi göstermiyor

i Atlamağa isteksiz, ineğin vulvasını koklama ve başarısız atla-
malar sonu başarılan bir aşım

2 İsteksiz sıçrama, ineği önbacaklarla kavrama ve penisin suni va-
jcn girişini araması zayıf,

3 İneğe ilgi çok fazla, hırslı sıçrama, kavrama ve arama iyi

4 Boğanın kontrolu güç, hırslı sıçrama, kavrama ve arama çok
ıyı.

Taşra çalışması esnasında ejakulatın rengi, volümü, molititesi
ejakulasyondan hemen sonra saptandı (8,9,10) Canlı spermatozoit
ve proksimal protoplasmik damlacık oranlarını saptamada yararlanı-
lan Nigrosin-Eosin boyama ve filmler hazırlandı.

Laboratuvarda sperma konsantrasyonu Lagerlöf'ün (7) kullandı-
ğı gibi Bürkcr hemositometresi ile belirlendi, spermanın morfolojik-
man incelenebilmesi için aynı yazarın (7) modifiye ettiği Williams me-
toduyla filmlcr boyandıktan sonra sayımlar yapıldı.

Bulgular

Genç boğaların seksüe1 davranışları oldukça farklılıklar göster-
di. Dokuz buçuk aylığa kadar olan sürede aynı veya ayrı seksten hay-
vanlarla bir arada bulunduklarında onlarla devamlı ilgilendiler, bu
erken dönemlerde penisin prcpusyumdan çıkmadan, ejakulasyon görül-
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meksizin sadece diğerinin üzerine sçırama ~eklinde belirdi, ya~ ve
haftalar ilerledikçe ilgi daha hırslı ve penisin prepusyumdan görül-
mesiyle olu~tu.

Dokuz buçuk aylık olduklarında materyalimizi ayrı ayrı bölmeler
içinde tutmağa ba~ladık. Bu süreden sonra genç boğalar zaman
zaman östrüs gösteren bir inekle bir arada bırakıldıklarında belki
de anımsanan emme refleksinin bir sonucu olarak ilk anda meme
bölgesine ilgi gösterenler olduğu gibi, ineğin genital organlarının .bu-
lunduğu kısımla fazla ilgilenmeksizin ön tarafa geçip ineğin ba~ını,
çenesini ve boynunu yaladıktan sonra ba~ üzerine sıçrayan genç boğa-
lar da görüldü Yukarıda belirttiğimiz farklılıklar yanında ineğin vul-
vasını koklayıp, yalayıp, böğürür gibi başını yukarı kaldırıp üst
dudağını yukarı büktükten sonra bir kaç hatalı atlama sonu kopulas-
yonu başaran genç boğalar da saptandı.

Aşım yapması istenen genç boğanın aşacağı hayvana yakla~ımı
sınırlandırılıp yanlardan kalaslarla atlama sehpası tarzında bir
İskele hazırlandığında ve bu arada aşım yapmağa alışkın diğer bir
boğanın aşım yapmasına İzin verildikten sonra genç boğalar deneme-
nin ikinci etabında kullanılabilecek hale geldiler.

Libido ve çiftleşme yeteneğine göre boğaları Tablo i deki gibi
sınıflandırdık.

Tablo i

Libido ve Çiftleşme yetene~i i
Boğanın Yaşı Boğa Adedi

O i 2 3 4
----- ---- --- --- --- ---

ID aylık 8 3 3 i i -
ıı aylık 8 i 2 3 2 -
12 aylık LO - 2 5 3 -
13 ayhk LO - - 3 5 2
14 aylık LO .- - 2 ı 7

Tablo II den de anlaşılacağı üzere ejakulat volümü yaş ilerledikçe
konsantrasyonda da görüldüğü gibi artma kaydetti.

Tablo II

llo~arun Ejakulat Sperma Spcrma
Yaşı Adedi Volüm mL. Konsantrasyon ID' mm'

-------- --
LO aylık LO 1.6 0.57
II aylık 16 1.8 2.36
12 aylık 24 2.1 3.51
13 aylık 30 2.6 5.17
14 aylık 22 2.5 7.44
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Motilite ya~ın ilerlemesiyle pek fazla değişikliğe uğramadı.

Tablo III de morfolojikman inceleme sonu saptanan anormal
)a~ ve protoplasmik damlacık oranları görülmektedir.

Tablo III
Boğanın
Yaşı

10 aylık
i i aylık
12 aylık
13 aylık
14 aylık

EjakuIat
Adedi

10
16
24
30
22

Anormal
baş oranı

% 41
% 28
% 17
% 19
% 16

Proks. Protopla~mik
damlacık oranı

% 47
% 21
~.~)i
~~) 4
%1

Tartışma

çalışmamızda genç boğaların seksücl davranışlarını incelerken
olanaklar içinde doğalortamda, genç boğaların yetiştiği, geliştiği yer-
erde araştırma yapmağa özen gösterdik. Erken dönemlerde sadece
seksüel davranışları, on aylık olduktan sonra hem seksüel davranışları
ve hem de sperma özelliklerini inceledik. Hultnas (5) seksüel davranışlar
erkek buzağılar bir kaç haftalıkken ba~lar, bununla beraber aynı
ve ayrı seksten olan diğer buzağılara atlamada penis ereksiyonu görül-
mediği gibi ejakulasyonda şekillenmez demektedir.

İncelediğimiz seksüel davranı~larda beslenme, yaş ve gelişme hızı-
nın etkilerinin yanında genç boğaların erken dönemlerde arzu edilen
düzeyde a~ım yapabilmeleri için alıştırılmalarının gereğine olan inan-
cımız diğer ara~tırıcı1ar tarafından da kabul edilmektedir (3,5,7).

Spermanın volümü, konsantrasyonu kantitatif sperma karakteris-
ikleridir. Genel anlamda bu biol~jik özellikler hayvanın yaşı ve geli~-
mesi ile ilgilidir, ara~tırmalarla da bu varsayım doğrulanmaktadır.
Spermatogenesis'in 6 ayhkken ba~ladığı (6), 8 aylıkken testislerde
spermatozoi t bulunduğu saptanmıştır (1,7).

Baker et al (2) ve Van Demark (1 i) geli~mekte olan Holstein
Frıesıan boğaların seksücl fonksiyonlarını incelemişlerdir. Ya~ ve
vücut ağırlığının geli~menin ölçüsü olarak kabul etmiş ve ilk ejakulatı
boğalardan 38 haftalıkken almı~lardır.

Abdcl-Raouf (1) genital organların histolojik muayenesı sonu
normal geli~mekte olan boğaların 40 haftalıkken pu bertasa ula~tık-
larını or.taya koymuştur.

Biz de çalı~mamızda 10 aylık genç boğalardan cjakülat almağa
başladık. Tablo i den de anla~ılacağı üzere 10 ila 14 aylık boğalar
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arasında yaşla doğru orantılı olarak libido ve çiftleşme yeteneğinde
belirgin farklılıklar saptadık.

Observasyonlarımızda inceleme olanağı bulduğumuz 102
ejakulatta volüm ve konsantrasyonun doğru orantılı olarak arttığını
(Tablo ii), anormal baş ve proksimal protoplastik damlacık oran-
larında azalma olduğunu saptadık. (Tablo III). Yukarıda da belirt-
tiğimiz bulgular Hultnas'in (5) 15-26 aylık boğalar üzerinde yaptığı
çalışmadan elde ettiği sonuçlarda uyum içindedir.

Lagerlöf (7) proksimal protoplasmik damlaeıklı spermatozoitlerin
gelişmemiş olduğunu ve oranın normal ejakulatta % 2-3 ü geçmemesi
gerektiğini ifade etmiştir. Hultnas'in (5) boğalar üzerinde yaptığı
çalışmalarda ilerleyen yaşlara ters orantılı olarak spermatozoitler
üzerinde bulunan proksimal protoplasmik damlacıkların da azaldığını
saptamıştır ki bu da bizim bulgulanmıza uymaktadır.

Bulgularımızı özetliyecek olursak libido-çiftleşme yeteneği ve
sperma özelliklerinden volüm ve konsantrasyonda normal ve normale
yaklaşır oranda artmalar, diğer taraftan morfolojik özelliklerin ince-
lenmesi esnasında saptanan anormal baş ve proksimal damlacık oran-
larında normale düşmeler genç boğalar 12 aylık olduklarında görülme-
ğc başlanmıştır. Bu nedenle boğanın özelliklerinin belirlenmesi için
yapılması gerekli testlerin boğalar 12 aylık olduklarında uygulamanın
daha gerçekçi olacağı inancındayız.
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