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LEGHOR:\ VE NE\V HAMPSHlRE HOROZLARıNDA llAŞLICA
SPER~\'ıATOLQJtK ÖZELLİKLER

Afif Sevinç* Necmettin Tekin** Mesut Muyan * * *
Sorne Sperrnatological Characteristics In Leghorn And New Harnpshire Cocks

Summary: Semen were eolleeted every other day by massage from five
Leghom and five New Hampshire eoeks during the period of j\;/a)'-June 1983.

Using ten ~jaClllates.from eaeh eoek thefollowing average spermatologieal
results wae obtained.

The average volume, sperm motility, Ph, sperm eoııeeııtration and percen-
tage of abnormal sperm in Leghom eoeks were,. O.5 + O.05 ml, 83.20 ::;:O. 61
%, 6. 87 ~--:0.02, 1..878 x 106/ mm3 and 5.44 + 0.73 % respeetive/y.

The eorrespoııding values aehieved for New Hampshire eoeks were
0.68+0.04 ml, 77.60+2.63 %, 6.90+0.04, 3.347xl06jınm3 and
6. 76 ::;:0.95 % ,respeetive/y.

Özet: ,Bu ön çalışmayla, Türkiye' de en çok üretilen Leghorn ve New
Hampshire ırkı horodarın başlıca spermatolo}ik özelliklerinin tesbiti amaçlan-
mıştır.

Beş Leghorn ve beş New Hampshire ırkı horozlarından lv/ayıs-Haziran
1983 aylarında, gün aşırı olarak masa} metoduyla sperma alınmış ve her ho-
rozdan alınan toplam 10 ejakülat değerlendirilmiştir.

Leghorn ırkı horoz grubu ~iakiilatlarında ortalama ~akülat miktarı 0.5
= 0.05 ml, motilitesi %'83.20 =;:: 0.61, pH değeri 6.87 =1=0.02,yoğım-
luğu 1.878 + 0.20 xı06 jmm3, anormal spermatozoit oram % 5.44 + 0.73
olarak bulunmuştur.
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Dalı, Ankara
"'* Dr. med. Vet. A.O. Veteriner Fakültesi, Reprodüksiyon ve Su,,'i Tohumlama Hi.
lim Dalı, Araştırma Görevlisi, Ankara
.••.• Vet. Hekim., A. Ü. Veteriner Fakültesi, Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bi.

lim Dalı, Ankara.
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New JJamps/zire horoz grubu ejakiilatlannda ise spemıatolojik ö<ellikler~
den miktar 0.68 += 0.04 ml, moti/ite % 77.60 =+= 2.63, pH 6.90 =+= 0.04,
yolunluk 3.347 =+= 0.43 xl 06/ mm3, anormal spermato;::.oa oranı ise %
6.76 :+ 0.95 olmuştur.

Giriş

Memeli hayvanlara bakarak özellikle tavuktçulukta daha hızlı
ve daha ekonomik hayvansal protein üretilebilmesi, dünyada geniş
çapta t!ir tavukçuluk endüstrisinin oluşmasına neden olmuştur. Bu
durum, bu konuda gelişmiş ülkeler arasında çok güçlü bir rekabeti de
doğurmuştur.

Son 15-20 yılda ülkemizde bu konuda küçümsenmeyeeek çap_o
ta gelişmeler yer almış, tavuk eti ve yumurta üretimi konularında ü-
retim yapan gerçekten büyük yetiştirmeler kurulmuştur.

çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yapılan tavuk eti ve yu-
murta üretiminin gelişim yönü büyük ölçüde melez azmanlığı (Hete-
rosis) doğrultusundadır.

İşte bu gelişmeler, tabii çiftlqme yerine kanatlılarda sun'i to-
humlamanın uygulanmasını hem biyolojik ,hem de ekonomik yönden
zorunlu kılmış, tavukçuluk endüstrisi çok gelişmiş ülkelerde yalnız
s"un'i tohumlama yöntemini uygulanır hale getirmiştir. Yakın yıll<ı;rda
kimi tavuk yetiştirieilerimizin sun'i tohumlama yöntemi uygulamak
için A.Ü. Veteriner Fakültesine başvurmaları, kanatlılarda siln'i to-
humlamanın ülkemizde de uzak olmayan bir gelecekte ve önemli bir
ölçüde uygulanabileceğini göstermektedir. .

Çalışmanın bu bölümünde Leghorn ve New Hampshire horoz.'
larının kimi genel spermatolojik özellikleri verilmeye çalışılmıştır.

Kanatlılardan sperma alma geçmişte değişik yöntemlerle yapıla-
biliyordu. Ancak, pratik değeri olan çalışmalar ve sun'i tohumlağa
uygulamaları, Burrows ve Quin'in (3) 1935 yılında, masaj metoduy-
la sperma almayı geliştirmeleriyle başlamıştır.

Sun'i tohumlama uygulamalarında temel gereksinim olan sperma
ve özelliklerinin bilinmesi gerek bilimsel, gerekse ekonomik yönüyle,
çalışmalarda zorunlu ilk adım olarak görülmektedir. Bu amaçla yapı-
lan' çalışmalarda : Chalov (5), Leghorn ve Kuchin horozlarının sper-
ma kalitesi ve dölleme kapasitesi üzerine yaptıkları araştırmada, sıra-
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sıyla ortalama ejakülat hacmini 0.30 ve 0.4-5 ml, spermatozoa sayı-
sını 3.32 ve I. 7l x 106 / mm3, motiliteyi 4-.i* ve 4. O1 olarak belirt-
mişlerdir. Carvalho ve ark. (4), i4 aylık Leghorn horozlarının
spermalarını incelemişler, ortalama spermatozoa sayısını 2.66 x i06 /
mm3, motiliteyi 5.83 ve anormal spermatozoa oranını % 6.34 ola-
rak bulmuşlardır. Banarjee ve Katpatal (2), Leghorn, Rhode Island
Red, Leghorn X Rhode Island Red ve Deshi ırkı horozlarında sıra-
sıyla, motiliteyi 8.5 =+:0.11,7.50 =+:0.19, 7.76 +0.13 ve 7.25 TO.19,
anormal spermatozoa oranını % 23.31 +0.41, 23.22 +0. 73,24.24
+: 0.62 ve 25.96 +: 1.004 belirtmişlerdir. Kurbatov ve ark. (10),
Silbel' adler ve New Hampshire ırkı horoz spermalarının fizyolo-
jik ve biokimyasal özelliklerini incelemek amacıyla yaptıkları bir araş-
tırmada iki ırk için sırasıyla ortalama ejakülat miktarını 0.66 ve 0.63
ml, spermatozoa sayısını 2.61 ve 2.27 xl06/ mm3, motiliteyi 8.6 ve
6.8 olarak saptanmışlardır. AlIen ve Champion (1), Wyandotte, Leg-
horn ve New Hampshire ırkıarında spcrma özellikleri ile dölverimini
incelemişler ve ırkıara göre ortalama ejakülat miktarını 1.27, O. 70
ve 1.56 ml, spermatozoa yoğunluğunu 1.71, 1.86 ve 1.99 xlO6mm3,

motiliteyi 2. 7, 4. 7 ve 4. O, anormal spermatozoa oranını % 13.75,
7.75 ve 8.58 olarak saptamışlardır. Tanık (13), Leghorn ve New
Hampshire ırkı horozların kimi spermatolojik özelliklerini ve dölveri-
mini incelediği araştırmasında sırasıyla ortalama ejakiilat miktarını
0.07veO.13 ml, spermatozoa yoğunluğunu 2.20 ve 2.24xl06I.mm3,
motiliteyi % 52.5 ve 49. O olarak bildirmektedir.

Horoz sperması gerek fertler, gerek ırklar arasında çeşitli faktör-
lere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çevre koşullarından ışığın
horoz sperması üzerine etkisini inceleyen Siegel ve arkadaşları (ll),
günlük 6 ve 14 saatlik ışık alma sürelerinde ortalama ejakülat miktar-
larını 0.34 ve 0.32 ml, spermatozoa sayısını ı. 00 ve ı. 57 x i06/ mm3,
motiliteyi ise 3.14 ve 3.46 olarak belirtmektedirier. Öte yandan
Joshi ve ark. (8) çevre ısısının horoz sperması üzerine etkileri konu-
sunda yaptıkları çalışmada irc ve 32°C lik ısılarda Leghorn horoz-
larının ejakülat miktarını 0.43 ve 0.32 ml, motiliteyi 4.26 ve 3.38
spermatozoa sayısını 2. 133 ve 2.966 xl 06 / mm3, anormal spermato-
zoa oranını % 1.56 ve 4.66, pH değerini ise 6.67 ve 6.78 bulmuşlar-
dır.

* Literatür kaynaklarında gerekli açıklama bulunmadığından spermalozoa motilite
.oranının kodlanması o-ıo sıra sayısıyle yapıldığı kabul edilmiş ve tartışmada değerlen-
dirmeler buna göre yapılmıştır. Yani, 1=% 10, 3 ~ % 30, ... 10= % 100 motiIite.
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Swiersta ve Stain (I 2) ,sperma alma aralığmm spermatolojik özel-
likler üzerine etkilerini incdemişlerdir. Çalışmalarında, rastlantısal
olarak seçtikleri 24. Leghorn horozunu iki gruba ayırmışlar, gruplar-
dan birinden hergün, diğerinden gün aşırı sperma almışlar ve sırasıy-
la ortalama ejakülat miktarını 0.44 ve 0.52 mL., Spermatozoa sayısını
5.8 ve 5.3 xI06(mm3, motiliteyi ise % 75 ve 69 olaral bulmuşlardır.

Dube ve. ark. (6), Leghorn horozlarından spermanın geno-
tipik ve fenotipik karekterlerini incelemek amacıyla yine günaşırı
sperma almışlar ve ortalama ejakülat miktarını 0.37 ml (O.OL min.
-1.00 maks.), spermatozoa sayısını 2.77 (LI8min. - 5.98 maks.) x106
( mm3, motilitcyi % 80.40 (25 min .. -98 maks.), anormal spcrmatozoa
oranını % 9.63 (2.00 min. -52.60 maks.) ve pH yı da 7.5 (7. O min.
-8.2 maks.) olarak bildirmektedirler.

Bir ön araştırma niteliği taşıyan bu çalışmada, Türkiye'de ta-
vuklarda sun'i tohumlama uygulamasında öncelikle gereği duyulacak
spcrma miktarı, spermatozoa yoğunluğu, spermatozoa motilitesi ve
anormal spermatozoa oranı gibi başlıca spermatolojik verilerin Lcg-
horn ve New Hampshire horozlarında saptanması amaçlanmıştır.

~ateryaı ve ~etot
Bu çalışmada, A.Ü. Veteriner Fakültesi deneme çiftliğinden

tesadüfi örnekleme ile alınan beş Leghorn ve beş New Hampshire ırkı
horoz materyalolarak kullanılmıştır. Horozlar, önceden hazırlanan
uygun genişlikteki kaf(~sIere ayrı ayrı konulmuş, araştırma süresince
yalnız gün ışığından yararlanılmış ve aynı bakım ve besleme şartların-
da tutulmuşlardır. Yakın canlı ağırlıkta ve i2 aylık olan horozlar, LO
gün süreyle yeni ortama ve masajla sperma vermeye alışma devresi
geçirmişlerdir.

Her horozdan toplam LO ejakülat almak üzere sperma, gün aşırı,
Burrows ve Quin'in (3) masaj yöntemiyle Mayıs-Haziran 1983 süresi
içinde alınmıştır. Alınan her ejakülattan sonra kontrol ve muayeneler,
bekletilmeksizin yapılmıştır. Kan ve dışkı karışan ejakülatlar kullanıl-
mamıştır.

Ejakülat miktarı tesbiti, spermanın alındığı küçük dereceli özel
kadehlerden okunarak, tesbitte güçlük çekildiği hallerde ise O.Oi ml
taksimatlı i .Oml lik ölçüm pipetleriyle yapılmıştır. Motilite tayininde,
bir yönde güçlü hareket eden spermatozoalar 'yüzde (%) olarak veril-
miştir. Yoğunluğu Çok az olan bir kaç ejakülat dışında ejakülat1ar
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ringer solusyonuyla sulandırılmış, motiliteleri ısıtma tablalı Ci8-39°C)
hir mikroskobun iO ve 40 lık objektif bakılarında ve her prepa-
rattan üç ayrı bölgenin ortalaması alınarak değerlendirilmiştir. Bir
ejakülattaki spermatozaa yoğunluğu (concentration) KralIse'nin (9)
hemasitometrik yöntemiyle yapılmış ve (milyonj mm3) olarak veril-
miştir. Anormal spermatozaa'ların tesbitinde ise, her ejakülattan bir
damla sperma, yaklaşık O.:) ml tesbit solusyonuyla (7), karıştırı~mış,
fastkonstrast mikroskopun ı00 lük (immersion) objektifi altında sayım-
ları yapılmıştır (9). Form değişiklikleri ve bozuklukları için her pre-
parattan 200 er spermatozoa sayılarak, bir ejakülattaki anormal sper-
matozaa oranı yüzde (%) olarak verilmiştir. Ejakülatın pH değeri,
sperma alımından h~men sonra pH ölçüm kağıtları (Vniversar -In-
'dikatorpapicr pH 1-10, Merck 9526) ile ölçülmüştür. Ayrıca her eja-
külatın rengi (açık beyaz, beyaz, mat beyaz, sarı, yeşil, pembe, kır-
mızı ve kahverengi) ve kıvamı (kıvamsız, kıvamlı ve çok kıvamıı) de-
ğerlendirilmiştir.

Elde edilen verilerin matematik ortalamaları hesaplanmıştır.

Bulgular

Beş Leghorn ve beş New Hampshire horozundan elde edilen sper-
matolojik 'verilerin fert ve gruplara göre ortalamaları tablo i ve 2 de
.verilmiştir.

Tablo-I 'den izleneceği gibi, Leghorn horozlannda ejakülat miktarı
_(ml), motilitesi (%), pH değeri, yoğunluğu (xl()6j mm3), anormal
spermatozoa oranı (%) ortalamaları ile bu özelliklerin en az ve en çok
değerleri (minimum -maksimum) ferdiere göre sırasıyla Lı de 0.34
+ 0.03 (0.3-0.5),83.0 +: 3.89 (60.0-90.0),6.75 :;=0.11 (6.5-
7.0),2.077 + 0.38 (0.125-3.612), 7.70 + 1.81 (3.0-18.0);
L2deO.45 +: 0.04(0.3-0.7),80.0 + 2.11 (75.0-90.0),6.85 =;::
0.11 (6.0-7.0), 1.463 + 0.35 (0.112--3.362), 8.15::;:: 1.25
(3.5- 17.00); L3 de 0.59 + 0.06 (0.3 - 0.9),84.0 + 1.25 (75.0-
90.0),6.95 +0.05 (6.5-7.0),1.143 +0.18 (0.175-1.987),
4.55 =+= 0.37 (3.0-6.5); L4 de 0.72 =+= 0.04 (0.5 +: 0.9),84.0
+ 1.25 (75.0 - 90.0), 6.90 + 0.07 (6.5 - 7.0), 2.769 + 0.38
(0.475-4.262),3.40 +0.37 (1.0-5.0); Ls de ise 0.42 +: 0.04-
(0.3-0.6), 0.85 =+= 1.66 (75-90), 6.90 + 0.10 (6.5-7.5),
.1.938 =+ 0.36 (0.384.- 3.712) ve 3.40 -:;::0.37 (2.0 - 6.0) olmuş-
tur.
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Bu grup horozlarda ortalama ejakülat miktarı 0.5 =+- 0.05 ml,
motilite % 83.20 + 0.6 i ,pH değeri 6.87 + 0.02, spermatozo:ı yo-
ğunluğu 1.878 +: 0.20 xl06j mm3, anormal spermatozoa oranı ise
% 5.44 =+- 0.73 olarak bulunmuştur. Yine, bu grup için en az ve en
çok ejakülat miktarı 0.3 - 0.9 mL., motilite % 60-90, pH değeri 6. O -
7.5, spermatozoa YO.ğunluğu 0.112-4.262 xl06jmm3 ve anormal
spermatozoa oranı da % 1.0-18. O olmuştur.

Leghorn horoz grubu ejakülatlarının rengi genellikle açık beyazla
beyaz renk arasında değişmektedir. Bu grupta kullanılabilir, iyi kaliteli
ejakülatIarın rengi genellikle beyaz renginde olmuştur. Ancakçalışma
süresince, spermaya dışkı ve idrar karıştığında sarı-ycşilimsi, dölerme
organlarında veya kloakada herhangi bir kanama durumunda ise
pembe-kırmızı-kahverengi arasında değişim gösteren renklere rastlan-
mıştır. Leghorn horozlarında ~jakülatIar genellikle kıvam lı bulunmuş-
tur. Ejakülat kıvamıyla, renk ve spermatozoa yoğunluğu arasında ya-
kın bir ilişki olduğu çokluk gözlenmiştir. Kıvamlı olarak değerIendirdi-
ğimiz ejakülatIar büyük bir çoğunlukla, beyaz renkte ve sperma to-
zoa bakımından yoğun olarak bulunmuştur.

Tablo II'de New Hampshire horozlarının, miktar (ml), molitite
(%), pH, yoğunluk (x106 j mm3) ve anormal spermatozoa oranı (%)
ortalamaları, eıı az ve en çok (minimum-maksimum) değerieri bu
grup fertlerinde, sırasıyla, :Nı de 0.45 :,::0.04 (0.3 - 0.6), 81.5 +
2.99 (60.0-90.0),6.90 =+- 0.12 (6.5 --7.5),1.265 + 0.28(0.137
3.212),4.30 =+= 0.24 (3.5 - 6.0); N2 de 0.73 - 0.03 (0.6,-0.9),
84.5 =+- 0.90 (80.0 - 90.0), 6.90 + 0.07 (6.5 - 7.0), 4.933 +
0.28 (4.237 - 6.337),5. LO + 0.24 (4.0 - n.5); N3 de 0.80 =+= 0.04
(0.6-1.0),71.0 =+= 1.95(60.0-85.0),7.0 +0.0(7.0),4.123 =+=

0.37 (3.100-6.187), 10.80 + 0.37 (9.0- 12.5); N4 de 0.79 +
0.03 (0.5 - 0.9),66.5 =+- 3.17 (50.0 - 80.0),7.0 + 0.0 (7.0), 3.296
+ 0.34 (1.437-4.725), 9.10 + 0.54 (5.5-12.0); ve Ns de ise
0.64 + 0.05 (0.5 -- 0.9), 84.50 + 1.53 (75.0 - 90.0) 6.70 +
0.17 (5.5-7.0),3.118 +: 0.16 (2.725-4.550) ve 4.50T- 0.17
(3.5 - 5. O) olmuştur. Bu grup horozlar için genelortalama ejakülat
miktarı 0.68 :T 0.04 ml, motilite % 77.60 + 2.63, pH değeri 6.90
+ 0.04, spermatozoa yoğunluğu 3.347 += 0.43 xl06/ mm3 ve a-
normal spermatozao oranı ise % 6.76 + 0.95 olarak bulunmuştur.
New Hampshire horoz grubunun toplam 50 ejakülatının en az ve en
çok ejakülat miktarı 0.3 - 1.O mL., motilite % 50 - 90, pH değeri



Tablo 1- Leghorn Horozlannın Kimi Spermaıolojik Özellikleri

Ejakiilat Miktar (ml) Motilite (%) pH Yoğunluk Anormal
n=IO (xIO./mm') Spcrmatozoa (%)

------- ._---._- ---"----- ----_._--- -------- ----_. - ---"---- - "-----
X+SX 0.34=ı=0.03 83. 00=ı=3.89 li. 75=ı=0' i i 2.077-f0.38 7. 70:ı= 1.81

Lı - ---- ---_._- --- ____ o ---------- -----_ .._- __ o .--_._ ....•_- ---- -~_. _.
Min-Maks 0.3-0.5 60.0-90.0 li.5 -7.0 0.125-3.612 3.0-18.0

.- _O. "_.- --_.,-_."-- - --- .• "._- _ . -_._------ -- _.0_. --- __ o _ ..._-- ____ ... ____ ._"0-- ".__

X:ı=SX ° .45=ı=0. 04 80.00:ı=2.lı li.8':J:ı=0.11 i. 463=ı=0. 35 8.15:ı= 1.25
1., --.------ --_._--_._ .. ---- ------,,- - ' .. -_ ..- ---- .._-- -- ----,--,,- --- ._---"_ .._ ..- --_._-

Miıı-Maks 0.3--0.7 75.0-90.0 rı.07.0 0.112 3.362 3.5-17.0
- ---- ._. ". _____ • -o-o --_._- "-- _._---_. -- - - •. .-' -- ---_.,_ ..- -- ._- --- ._-_._-

X=t-SX °..'l9:ı=0. 06 84.00::;: i .25 rı.95:ı=0.05 i .143-FO. 18 4.55=ı=0.37
1., --_ .. _ ...._--_ ... - -------_. .- . - 0._--'-'-- ----- - ._ ..__ ._-"- .---'

Miıı-Maks 0.3 0.9 75_0-90.0 6.5-7.0 0.175 1.987 3.0-6.5
- -- -- _O. - -- ._- -_.- -- - - ___ o .__ ..-. _. -- -- .- "-" ------

X::ı=SX 0.72;:0.04 84.00:ı= 1.25 (i. 90ı=0. 07 2.769TO.38 3.40:;::0.37
L. ------ .- . -'. -- -- ------ - .._- ----- - _ .. - . _.--

~ill-Maks 0.5-0.9 75.0-90.0 6.5-7.0 0.475-4.262 ı.05.0
---- ._- ___ o -_._---- ___ o --- • __ o -- - _._------ -'. --_ .._----_ ..- .-

X+,SX ° .42::ı=0 _04 85 . 00 =- i .66 6.90+0. 10 1.938::;:0.36 3.40-'=0.37
1., --------1--- ---- "'-. ._-

Min-IVlaks 0.3-0.6 75_0-90.0 6.5-7.5 0.384-3_712 2.0-6.0

I
x ıe sx . i O . 50 cr O. 05

~'~~~m-Mi:~1~ks"----O~0.9

i.. = Lcghorn ırkı horoz

83.20::ı=0.61 _ .1 ~:87:ı:~'~ __ 1_~.~.~ı:0.2~ __ 1 5:.~_~0.:.?_~ 1
60.0-90.0 rı. 0-7 "J 0.112-4.262 1.0--18.0
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Tablo II- New Hampshire Horozlarının Kimi Spermatolojik Özeııikleri
Ejakülat Miktar (ml) Motilite (%) (pH) Yoğunluk Anormal

n -- lO (x 10. Imm') Spermatozoa (%)
-- --- - -_._---- -----._--- --- --- .._------ -- -- --------- --_.-

X=r-SX °.45=r-0. 04 81. 50=r-2.99 6.90ı=0.12 i .265=r-0.28 4.30=r-0.24
N -_.---- --- ---"._- --_0...._--- .._--_._._-- .- -----. i

Min-Maks 0.3.--0.6 60.0-90.0 li.5-7.5 0.137--3.212 3.5-6.0
_._._- -_0_. --------- - .- --_._---- _ .._-- -- ----_._--

X=r-SX O.73=r-0.03 84. 50=r-0.90 6.90=r-0.07 4. 933:ı=O.28 5.1O=r-0.24
:'i -_ ...~---_._.- --'--'_._- ..... --- --- •••• _ ••• - ___ o --- ---'-"._-. ,

Min-Maks 0.6-0.9 80.0-90.0 6.5-7.0 4.237-6.337 4.0-6.5
---.-.- -- ---- --- -- --_._--._- - ._0.- --- -- ------

X=r-SX 0.80::;:0.04 71.00=r-1.95 7.00:ı=0.00 4.123TO.37 1O.80=r-0.37
N, - -----"-- - __ o - --- ----_.

Min-Maks 0.6-1.0 60.0-85.0 7.0 3.100-6.187 9.0-12.5
._._--_. -- - -- -'"-

X=r-SX O.79:ı--:0.03 66.50::;:3.17 7.00=r-0.00 3. 296=r-O.34 9.1O=r-0.54
:'ii, - ---"._- _ ..- -- --- ___ o -- ----- --

Min-Maks 0.5-0.9 50.0-80.0 7.0 i .437--4.725 5.5-12.0
---- ._.- ---- -- --- --"--'--- ---- .__ •..

X=r-SX 0.64=r-0.05 84.50::;-1.53 6.70=r-0.17 3. 118=r-0. 16 4.50=r-0.17
:'ii, -------- -- _._.__ ._-_.- ---- .- --------_.-

Min-Maks 0.5-0.9 75.0-90.0 5.5-7.0 2.725-4.550 3.5-5.0

I

Toplam i x=r-sx__ ı 0.68::;:0.04 __ .1_77.60T2.63 __ 1_:.90~~.:.~ __ 1
n -- 50 Min-Maks 0.3-1.0 50.0-90.0 .L5-7..>
N= New Hamphsıüre ırkı horoz

3.347=r-0.43_ -1- -- 6.76=r-0.95

0.137-6.337 3.5-12.5
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5.5-7.5, spermatozoa yoğunluğu 0.137-6.337 xıo6Jmm3 ve anor-
mal spermatozoa oranıda % 3 ..5-12.5 olm uştur.

New Hampshire horoz ejakiilatlarında genel olarak beyaz ve
çok mat beyaz renkler gözlenmiştiL Bu renkler dışında genellikle
dışkı karışımıyla değişim gösteren sarı ve yeşil renkler az sayıda da ol-
sa görülmüştüL Bu grubun kullanılabilir nitelikteki ejakülatlarında
sperma, çoğunlukla kıvamlı ve çok kıvam lı olarak değerlendirilmiş,
mat beyaz renginde olan ejakülatlar ise çoğunlukla kıvamlı ve çok kı-
vamlı bir durum göstermişlerdiL

Tartışma ve Sonuç

Horozların ıO ar ejakülatlarının ayrı ayrı saptanan spermatol~jik
özellikleri yönünden bazen biolojik varyasyon sınırını da aşan farklı-
lıklar olmuştuL Bu farklar ejakülat miktarı, spermatozoa motilitesi,
spermatozoa yoğunluğu ve anormal spermatozoa oranlarında hem
Leghorn horozları, hem de. N"ew Hampshire horozlarında yer al-
mıştıL Bu farklar doğalolarak bulunması gereken biyolojik varyas-
yona ek olarak, spermanın horozlardan alınırken çevre faktörlerinin
horoza yapacağı değişik ölçülerdeki stresten doğmuş olabilir.

Leghorn horozları ortalama spermatolojik verileri. arasında, fer-
'di ejakülatları arasındaki farklılıklar kadar olmasada, pH dışında,
farklar yer almıştır. Nitekim bu farklar Tablo i de kolayca izlenebiliL
Örneğin, Lı horozunda ortalama ejakülat miktarı 0.34 ml iken, L3
de 0.59 ml, L4 de 0.72 ml; motilite bakımından Lı de % 80. O olan
ortalama değer, Ls de % 85.00 olmuştur. Bundan daha önemli fark-
lar spermatozoa yoğunluğu ve anormal spermatozoa yüzdelerinde de
saptanmıştıL Nitekim Lı ve L4 horozlarında spermatozoa yoğunluğu
sırasıyla 2.077 ve 2.769 xl06Jmm3 iken, aynı değerler Lı ve L3
horozlarında sırasıyla ı. 463 ve 1. 143 xl 06 J mm3 olarak bulunmuş-
tur. Anormal spermatozoa yüzdeleri arasındaki farklarda Lı ve Lı
de % 7.70 ve 8.15 iken L4 ve Ls de % 3.40 oimuştuL

Bu duruma benzer farklılıklar New Hampshire grubu horoz la-
rından elde edilen ortalama değerlerde de kendini göstermiştiL Ör-
neğin sperma miktarı N ı de 0.45 ml, N 3 de 0.80 ml; motilite N4 de
% 66.50, N ı de % 84'.50, spermatozoa yoğunluğu N i de 1.265 xl 06
J mm3, Nı de 4.933 xl06JmmJ; anormal spermatozoa oranı ise l\ı
horozunda % 1.30, N3 horozunda % ıo.80 olmuştuL
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Gerek bu rakamlar, gerek Tablo i ve II deki verilerden, hem
Leghorn horoz grubu, hemde Ne,« Hampshire horoz grup içi farklı-
lıkların, bu horozlardan elde edilen ortalama spermatolojik değerler
arasında da şekillendiği açıkça görülmektedir.

Bu farklar doğalolarak bulunması gereken biyolojik varyasyon
yanında daha çok horozlardan sperma alınırken değişik ölçüde stres-
Iere maruz kalmasından doğmuş olabilir.

Leghorn ve New Hampshire horoz grupları arasında bu özel-
liklerin toplam ortalama değerleri bakımından önemli ölçüde farklar
vardır. Örneğin, ortalama sperma verimi Leghorn grubu horozların-
da 0.50 ml ve spermatozoa yoğunluğu 1.878 xl06/mm3 iken bu de
ğerler, New Hamphire horoz grubunda sırasıyla 0.68 ml ve 3.347
xl 061 mm3 olmuştur. Öte yandan motilite oranı Leghorn horozla-
rında % 83.20 ve anormal spermatozoa oranı ise % 5.44 iken bu
değerler New Hampshire horozlarında sırasıyla % 77.60 ve % 6.76
olarak bulunmuştur. Böylece sperma miktarı ve spermatozoa yoğunlu-
ğu bakımından New Hampshire horozları, Leghorn horozlarından
daha üstün bir durum gösterirken spermatozoa motititesi ve anormal
spermatozoa oranı bakımından da Leghorn horozları New Hampshire
horozlarından daha üstün görülmektedir.

Bu önemli farklar tümden ırkıarın farklı genetik yapılarına bağla- ,
nabilir. Gerek ejakülatlar arası, gerek grup içi spermatolojik veriler
arasındaki bu önemli farklar, tavuk yetiştiriciliğinde bu yönde yapıla-
cak dikkatli ve sürekli bir seleksiyonla daha düşük düzeylere indirile-
bileceği gibi, horozlardan daha iyi özellikte sperma elde etmekte müm-
kün olabilir.

Leghorn ırkı horoz grubunda bulduğumuz ortalama sperma mik-
tarı olan 0.50 ::c: 0.50 ml, Chalov (5) un 0.30 ml lik, Tanık (13) ın
0.07 ml lik, Sicgel ve ark. (I i) 0.34 ve 0.32 ml lik, Joshi ve
ark. (8) 0.43 ve 0.32 ml lik, Swiersta ve Stain'in (I 2) 0.44
mı lik, Dubc ve ark. (6) 0.37 ml lik bulgularıııdan fazladır.
Buna karşılık AJlen ve Champion'un (I) 0.80 mi lik ve Swiersta
ve Stain'in (12) 0.52 ml lik bulgularından düşük olmuştur. Leghorn
horoz grubu nda bul duğum uz ortalama motili te, % 83.20 + 0.6 i ,
Chalov'un (5) 4. i lik, Carvalho ve ark. (4) 5.83 Jik, Alien ve
Champion (I) un 4.7 lik Tanık'ın (13) % 52.5 luk, Sicgel ve
ark. (Il) 3.14 ve 3 46 lık, Joshi ve ark. (8) 4.26 ve 3.38
lik, Swiersta ve Stain 'in (12) % 75 ve 69 luk, Dube . ve ark.
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(6) % 80.40 lık bulgularından yüksek, Banarjee ve Katpatal'ın (2)
8. S :+ O. i i lik bulgularından ise düşük olmuştur.

Leghorn horozlarında spermatozoa yoğunluğunu 1.878 :+ 0.20
x i 06 /mm3 olarak bulduk. Bu sonuç, Siegel ve ark. buldukları 1.00
ve 1.57 xl06/mm3 lük değerden fazla, Chalov (5) un 3.32 xl06/
mm3, Carvallıo ve ark. (4) 2.66 xl06/mm\ Aııen ve Champion
(I) un 1.99 xI06/mm3, Tanık'ın (13) 2.20 x106/mm3 Joshi ve
ark. (8) 4.133 ve 2.966 xI02/mm2, Swiersta ve Stainin (12) 5.c~.8
ve 5.3 xıoo/mm3, Dube ve ark. (6) da 2.7: xI06/mm.1 lük bulgu-
larından oldukça düşüktür. Leglıorn c:iakü katlarında bulduğumuz
toplam anormal spermatozoa oranı % 5. 44 ~ O. 73, Carvalho ve
ark. (4), Banarjce ve Karpatal (2), Aııen ve Champion (I), Dube
ve ark. (6) sırasıyla % 6.34,23.31,7.75,9.63 lük bulgularından
düşük, buna karşılık Joshi ve ark. (8) % 1.56 ve 4.66 lük bulgul-
arından ise yüksek olmuştur.

New Hampshire ırkı horozlarında bulduğumuz ortalama ejakü-
lat miktarı 0.68 =: 0.04 ml, Kurbatov ve ark. (I O) 0.63 ml
olarak buldukları değere yaklaşık, Alien ve Champion'un (1) bulduk-
ları 1.56 ml lik sonucundan oldukça düşük ve Tanık'ın (13) bildirdiği
0.13 ml lik sonuçtan ise oldukça yüksek olmuştur. Hew Hampshirc
horozlarında bulduğumuz ortalama motilite % 77.60 += 2.63 dır.
Bu değer, Banerjee ve Katpatal'in (2) 7.50 lik bulgularına yaklaşık,
Kurbatov ve ark. (I O) 6.8 lik değerlendirmekrinden yüksek,
Alien ve Champion'un (1) 4. O ve Tamk'ın (13) %49. O lık bulguların-
da ise çok yüksektir. i\ew Hampshire ırkı horoz grubunda buldu-
ğumuz 3.37 :+ 0.43 x i06/ mm3 lük ortalama yoğunluk Kurbatov
ve ark. (ıo) 2.27 xl 06 / mm" Alien ve Champion (I) un 1.99
xI06/mm" ve Tanık'ın (13) 2.24 xıo6/mm3 lük sonuçlarından ol-
dukça yüksek olmuştur. Öte yandan Anormal spermatozoa oranı ba-
kımından New Hampshire horozları için bulduğumuz ortalama %
6.76 :ı:: 0.75 lik değer Banerjee ve Katpatal 'in (2) % 23.31 :+ 0.41
değerinden oldukça, Alkn Champion'un (I) ~;) 8.58 lik bulgularından
ise bir ölçüde düşüktür.

Elde ettiğimiz bulgularla değişik ülkelerde değişik araştırıcıların
bu konuda elde ettikleri bulgular arasındaki farklar, sözkonusu ırklar
içinde farklı tipte olan horozların kullanılmış olması, farkh koşullar
altında bulunmaları, değişik ölçüde stresiere maruz kalmaları, bir öl-
çüde değişik teknik ve teknisyenleric araştırmaların yapılmış olması



LEGHORN VE NEW HAMPSHIRE HOROZLARıNDA ... 511

ve horoz canlı ağırlıklarının muhtemelen bir ölçüde farklı olması gibi
nedenlerinin tümünden veya bir kaçından doğmuş olabilir.

Her ne kadar bu ön çalışmayla Türkiye'de bugün en çok üretilen
Leghorn ve New Hampshire horozlarının kimi spermatolojik özellikleri
saptanmaya çalışılmış is(' de bu alandaki çalışmaların daha geniş ve
sürekli ve planlı bir biçimde sürdürülmesi yararlı ve gerekli gö-
rülmektedir.
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