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KÖPEKLERDE SUN'! TOHUMLAMA

Nafiz Yurdaydın 1

Die künstliehe Bessmung bel der Hunden

Zusanınıenfassung: Die seit lal/gerer ::,eitmit Eıfolg durchgiführte
künstlichen Besamung beim grosstier fiilırten :~LI L'nlersııchııngen über die arti-
fiziellen Insemillatioll beim Hımd.

Die gründe zıır durchfiihrung eiııer kiinsılirlıen befrudıtulIg sind beim gross-
tier jedoeh ein wen(t; anders verlagert als beim Hımd .

.(U nennen sind deckulIwillige Tiere beiderlei gescglechteJ, weiters
llunde, die auf gnmd ihra mıotomisc!ıeıl gegebenheiten den Deekakt nicht
ausführen können,. für weit entıfemle <uclıtparliler al!fnel siııd die möglichkeit
der insemination mittels Ti~/g~friersameıı, sowie eim:bessere kontrolle die <:,ucht
sollen nur einige Beispiel fiir die Anweı/{lımg der kiillstlichen Besamung beim
Hund sein.

Für den erfolgreiehen EillsiilZ der kiiııstlichen BesamuıılI, beim Hund siııd
eine genaue Bestimmun.!; des optimalen Deckzeitpıl1lkles, eine gute Samenguali-
tat sowie eine karrekte Durchfiihmng der Besamımgsleclmik voraussetschung.

Özet: ilk araştırmaları geçmişte köpekler iizerinde başla)'an sun'i to-
humlama "yöntemi, uzun zamandanberi biiyiik ha)'vaıılarda (al, sıl,n) başarıyla
uygulanmak tadır.

Köpeklerde, diğer türlere göre az olarak uygulanmakta olan sıl1l'i tohum-
lama, özellikle, vücut yapılarının farklılığı ııedenijofeçiftleşeme.Jen köpeklerde,
donmuş spermanın tohumlamada kullanılabilmesinde ve köpek )'etiştiriciliğinin
kontrollü bir biçimde yapılabilmesinde etkin bir )'öntemdir.

Köpeklerde de, sun'i tohumlama yönteminin başarılı olabilmesi, başta
köpeklerin dölerme özellikleri, spermatolojik özellikleri)'le tohumlama teknik-
lerinin yeterince bilinmesine ve uygulanmasma bağlıdır.

1 Yrd. Doç. Dr., A.ü. Veteriner Fakültesi, Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bi-
lim Dalı, Ankara.
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Giriş

İlk sun'i tohumlama uygulamasının IS. yüzyılın başlangıcında
Arap a~iretlcrincc atlarda yapıldığı kaydcdilmesine karşın, bu uygu-
lamanın nasıl yapıldığına ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Sun'i tohumla-
mayı ilk gerçekleştiren İ talyalı Fizyolojist Lazaro Spallanzani'dir.
Araştırıcı, 1780 yılında erkek köpektcn mas<~ yöntemiyle aldığı sper-
malada tohumladığı bir di~i köpektcn 62 gün sonra 3 yavru elde et-
miştir. Bu sonuç, yinr; İ talyalı ara~tırıC1 Rossİ tarafından gerçekleş-
tirilen çalışmalarla doğrulanmıştır (8, 25, 30, 42).

Bu gelişmelerden sonra, başta at olmak üzere sığır ve koyunlar-
da. sun'i tohumlama yönteminİn, Ivanov (27) tarafından 1912'de
ilk kez pratikte uygulamamıdan sonra, Amentea (I), 1914'de sun'i
vajen ile sperma alarak, Chambers (10) de, 1920'dc intravaginal ola-
rak tohumladığı köpeklerden nonnal yavrular elde ederek sun'i
tohumlamanın hayvan yetiştiriciliğindeki önemini bilimsel olarak
ortaya koymuşlardır.

Öteyandan, sun'i tohumlama yöntemiyle özellikle, vücut yapı-
ları arasındaki farklılıklardan ötürü tabii olarak çiftlcşcmeyen değişik
köpek ırkıarı arasında melczleme çalışmaları yapılabileceği gibi, kö-
pekIerde kimi dölerme hastalıklarıda önemli ölçüde önlenebilir (3,
4, 5, 8, 24, 32, 48, 49).

Köpek sun'i tohumlaması üzerinde ilk sistemli araştırma Hancock
ve Rowlands (22) tarafından 45 köpek üzerinde yapılml~tır. Bu çalış-
mada, köpeklerin kızgınlık siklusu evrderi (Proöstrus, Östrus ve
Anöstrus), tohumlama zamanı, sperma alma w tohumlama teknik-
leri ayrıntılı bir biçimde ortaya konmuştur. Araştırıcılar, vaginal ola-
rak tohumladıkları 8 köpektcn, 25 sağlıklı yavru elde etmişlerdir. Bazı
araştırıcılarda, tavşan ve sığır sun'i tohumlama pipetleriyle kraniova-
ginal ya da intrauterin tohumlarnalardan, vaginal tohumlama yön-
temine göre, daha yüksek oranda dölverimi alınabileceğini bildirmiş-
lerdir (16, 19, 24, 35, 47).

Bu arada, İngiliz araştırıcılarından Foote (14), GiIl ve ark (17)
ilc Seagcr ve ark. (40) da, köpek spermasının spermatolojik özellik-
leri, sulandırılması, saklanması, dondurulması, köpeklerde tohumlama
zamanı ve tekniklerini uzun çalışmalardan sonra bilimsel olarak orta)'a
koymuşlardIL

Köpeklerde, sun'i tohumlama yönteminin başarılı olabilmesi ve
normal bir dölverimi alınabilmesi, tohumlama zamanı, tohumlamada
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kullanılacak spermaların spermatolojik özellikleri ve tohumlama tek-
niklerinin yeterince bilinmesine bağlıdır (3, 8, 20, 22, 30, 31, 32, 33).

i. Tohumlama Zamanı

Köpekler, yılda iki kez kızgınlık gösteren monöstrik hayvanlar-
dır. İki kızgınlık siklusu arasındaki süre (Anöstrus) i~e, 6 ay kadardır
(3, 8).

Bu konu üzerinde araştırmalar yapan Arbeiter (3), köpeklerde
kızgınlık siklusu evreleri ve symptomlarının vaginal sitologic yönte-
miyle kolaylıkla saptanabileceğini bildirmektedir. Araştırıcı, bu evre
ve süreleriyle, symptomlarını tabloda gösterildiği gibi saptamıştır
(Tablo i).

Tablo 1. Köpeklerde kızgınlık siklusu dönemlerinin süre ve symptomları (3).

Siklus dönemi Süre Symptomlar
---------- ---------- ---------------------
ProöstrlL~
Östrus

I
.Erken metöstrus
Geç metöslrus
Anöstrus

i --8 gün
8 -- 14 gün

16 - .21 gün
21 - 60 gün
60 -- 180 gün

Eritrosit, inıermedier ve Süperfisial hücreler
Süperfisial, inlermedier, çekirdeksiz ve pik~
noıik hücreler
Parabasal hücreler ve lökosit

Basal hücreler.

Köpeklerde seksüel aktivite Proöstrus döneminde başlar. Bu dö-
nemde, kanda östrogen (Östradiol-17B, Östron) oranı yükselmeye
başlar. Kanda Östrogeninoranı belli bir düzeye ulaşınca, LH nın
(Luteinleştirici hormun) oranında yükselir. LH nın oranı, ovulasyon-
dan 24~72 saat önce en yüksek seviyeye ula~ır. Bu arada, gelişen
graaf folliküllerinin LH etkisiyle patlamasiyle, östrogen oranı düşmeye
başlar ve ovulasyondan sonra oluşan korpus luteumlardan Proges-
teron salgılanması gözlenir. Bu hormanların, kandaki oranlarına göre,
optimal tohumlama zamanı için büyük önem taşıyan kızgınlık siklusu
evreleri, kimi iç ve dış symptomlariylc birlikte şekillenir. Bu dönem-
lerde, yapılacak değişik muayene yöntemleriyle kızgınlık siklusu ev-
releri tam olarak saptanabilir (2, 3, 5, ii, 12, 21, 34, 36, 38, 43, 44,
45, 46, 50).

Köpeklerde, taze (nativ) sperma ile süperfisial hücrelerin yoğun
olarak görüldüğü kızgınlık (östrus) döneminin 2. günü i ve bundan
48-72 saat sonra da 2. tohumlarna; sulandırılmış ya da donmuş sper-
mayla ise, kızgınlık döneminin 4. günü i ve bundan 24-48 saat sonra
da 2. tohumlama yapıldığında normal bir dölverimi alınabilir (3,
20,31,33,34).
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2. Spernıa Alma. Metodları ve Sperınatolojik Özellikler

Köpeklerden masaj, sun'i vajen ve elektroejekülasyon yöntem-
leriyle sperma alınabilir (6, 7, 18, 19,20,22,23,29). Pratikte en yay-
gın olarak ise, masaj yöntemi kullanılmaktadır (I 8, 19, 20). Bu yön-
temle sperma alabilmek için,

a- Plastik eldiven,

b- 3 adet steril sperına toplama kadehi,

c- Tardomycd solusyonuna gereksinim vardır.

Sperma alacak kişi, scksüel stimülasyon için kızgınlık gösteren
dişi bir köpeğin arkasında tutulan erkek köpeğin yan tarafında durup,
penisin ereksiyon haline gelmesini bekler. Penis ereksiyon haline geç-
tikten sonra, baş ve işaret parmaklariyle prepusyum yavaşca geriye
çekilip, bulbus (glans penis) üzerine masaj yapılır. Kısa bir süre sonra,
ilk :keresyon gelmeye başlar. Bu sckresyonun bitimine doğru penis,
köpeğin iki bacağı arasından arkaya alınıp, ana ejekülat ayrı bir sper-
ma toplama kadehine alınır. Ana ejekülatın alınmasını takiben ayrı
bir toplama kadchinede son sekret alındıktan sonra, antibiyotikli Tar-
domycel solusyonundan glam penis üzerine sürületek prepusyumdan
tekrar içeriye çekilmesi sağlanır (8, 25, 26).

Alınan ana ejckülatın miktarı, renk, kıvam, pH, motilite, yo-
ğunluk ve morfolojik özellikleri başta olmak üzere, temel spermatolo-
jik özellikleri kontrol edilerek tohumlamada kullanılıp kullanılmaya-
cağına kara verilir (7, 9, 19, 22, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41).

KöpekleiTlc, normal bir dölverimi alabilmek için, tohumlamada
kullanılacak spermaların 1 cm3'ürıde en az i milyon spermatozoon
ve bu spermaların motilite oranının % 70'in üzerinde olması yanında,
anormal spcrmatozoon oranının da % 20 nin altında olması gerekir
(20, 30, 31, 33, 39, 40, 41).

3. Köpeklerde Sun'i Tohumlama

a- Materyal,

Tupfe, Vaginoskop, Işık kaynağı, Spekiilum, 37 oC sıcaklıkta
NaCl solusyonu, Cam pipct, Enjektöre gereksinim vardır.

b- Metot (Viyana Metodu),

Tohumlanacak köpek, genel klinik muayenesi yapıldıktan sonra,
bir yardımcı tarafından masa üzerinde tesbit edilip, Vaginal sitoloji
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yöntemiyle, kızgınlık siklusunun hangi evresinde olduğu saptanır.
Kızgınlık (östrus) gösteren köpeklerin, vulva dudakları temizlendikten
sonra, NaCl solusyonu ile kayganla~tırılan spekülum yardımiyle va-
gina ve serviks kontrol edilir. Spckülumu vaginadan çıkarmadan,
cam pipet ile serviksten gecebildiği kadar içeriye girilerek, enjektöre
çekilmi~ olan spcrma (Nativ yada donmu~), cam pipetin dı~arda kalan
tarafından yava~ yava~ içeriye verilir. Sperma \'erme i~lemi bittikten
sonra, köpeğin arkası bir süre yukarıda tutulup, klitorisine masaj
yapılır (2, 3, 4, 15, 20, 25, 31, 33).

Köpek sun'i tohumlaması üzerinde ara~tırmalar yapan Farstad
(13), intravaginal olarak tohumladığı köpeklerden % 25, intrauterin
olarak tohumladıklarından da % 84 oranında yavru elde etmi~tir.
Herout (25) ise, değişik ırktan köpekler üzerinde yaptığı bir çalışmada,
intrauterin olarak tohumladığı 71 büyük vücutlu köpektc % 64, 70
orta büyüklükteki köpektc % 76 ve 34 küçük vücutlu köpekte ise,
% 62 oranınında dölverimi saptamıştır.

Sonuç

Sonuç olarak, sun'i tohumlama çe~itli fiziki ve biyolojik neden-
lerle tabii olarak çiftlqemeyen hayvanlarda kullanılması yanında,
dölerme hastalıklarının yayılmasını da önleren etkin bir yöntemdir.
Bu bakımdan, gelecekte ülkemizde de köpeklerde, sürekli bir biçimde
kullanılması kaçınılmaz olan bu yöntemle, köpeklerden normal bir
dölverimi alabilmek, bunların seksüel evreleri, optimal tohumlama
zamanı ve spermatolojik özellikleriyle, sun'i tohumlama tekniklerinin
yeterince bilinmesi ve uygulanmasiyle ancak mümkündür.
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