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:

Stl.di~s on Spermatiological Characterisıics and Artificial Ins('nıination in American
Bı 0l11C Tıırkeys.

Surnmary: Iıı this study, sperııı{//ological eharacterisıics oj' ı30
ejaculates eolleCfed/rom LO toms oııdlertilizatioıı rate of eggs./i"om 39
arfljieially iıısemiııated turkey /ıeııs were iııvestigated.

Average sperm mlume was O. 16 ::l::0.05 ml iıı ot leost ı2 samples.
Average value i. o/ sperm motility, .ıperm concentralion aııd alınormal
spermatozoa in toms eiaeulates investigated were 67.69 % ~:~2.36,
5.03 ,I 0.34 x iOL) / nıl and 6.17 % ::.0.47. respectively. Average
sperııı pH was 7.56 i 0.03.

Collected spermfor artifieial inseminatioıı H'erediluted in Isolyte-M.
milk powder and Ril1f{er's solution. Eiaculotes were diluted to the iııse-
minatioıı dose oj' 200 x 106 motil .ıpermatozoa iıı diluters. Fertility
aııd /wtc/ıahility rates ol colleeted eggs ıvere fouııd as fo 110 11'.1' : Isolyte- M
47.5 /~ and6'ö.7 %, milk powderso/ııtion66.7 % aııd66.3 %, Ringer
so/ution 46.9 % and 41.1 /~.

At las!' some spermatological c/ıaracters of toms ıvere determiııed
lar theprst ıime iıı turkey aııd artilieial iıısemiııatioıı wit/ı milk pOll'der
solutioıı gove result he1ter thon lsolyte-M aııd Riliger soluıion.

Üzet: Bu ('a/ışmada, Ma/ya Tatlın işleımesi Müdürlüğüne ait
iO baş erkek hindideıi elde edilen toplam ı30 ejakii/atııı spell1l(ftolojik
ôzellik/eri ve sun'i tohumlama yapi/aıı 39 haş dişi hi/1(/iden !Oplanaıı
yıımurtalarda dÖll'erimi soııuçlan araştıı i/lll1ş!lr.
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Erkek hindi/erin her hirinden en az 12 kez .ıperma a/ml/uş ve gene/
orta/ama ejak ü/at mik tan O. ı6 ::l:: 0.05 ml, spermatozoa moti/i-
tesi % 67.69 ::l::2.36, spermatozoa yoltun/ultu 5.03 ~L 0.34 x \09/
ml, anormal spermatozoa oram da % 6. 17[ 0.47 olarak saptanmıştır.
Sperma/ann orta/ama pH delferi de 7.56 ..- 0.08 hu/unmuştur.

Sun'i tohum/ama uygu/aması için a/man sperma/ar, Iso/yte-M,
süttozu ve Ringer so/üsyon/an i/e su/andll'l/mış/ardır. Her üç sperma
su/andmcısı i/e ejakü/at/ar tohum/ama dozunda 200 mi/yon motif sper-
l11atozoa bu/unacak biçimde doz/anmış/ardır. Yapı/an tohum/ama/ardan
e/de edi/en yumurta/arda döl/ü/ük ve ku/uçka çıkış oran/an Iso/yte-M
için % 47.5 ve % 66.7, siittozu için ~~ 66.7 ve % 66.3, Ringer için
ise % 46.9 ve % 4 ı .i olarak saptanmışflr.

Sonuç olarak, !lindi sperma/annm kimi spermat%;ik özellik/eri
ülkemizde i/k kez saptanmış ve süttozu sıı/andmcısıy/a yapı/an to!lum-
/ama/arm Iso/yte-M ve Ringere göre daha iyi sonuç verdiği ortaya
konmuşlUr.

Giriş

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında özellikle Avrupa'da patlama
şeklinde gelişme gösteren kümes hayvanlarında ticari melezIerne
çalışmaları, yeni sanayii dallarının oluşmasına yol açmıştır. Kümes
hayvanları yetiştiriciliğinde verimsiz arazilerin değerlendirilmesi, küçük
alanlarda çok sayıda üreıilcbilnıeleri, üretim sürelerinin kısa olması,
yenıden yararlanma güçlerinin yüksek olması ve diğer birçok avantaj-
ları bu grup hayvanı hayvancılık sektörü içinde ön plana çıkar-
mıştır.

Kanatlılarda heterozis çalışmaları ülkemizde 1960 lı yıllarda
başlatılmı~, çoğunlukla dış kaynaklı yumurtacı ve etlik civciv yada
damızlık yumurtayla sürdürülmüştür. Son yıllarda ülkemizde melez-
leme çalışmaları yapılmışsa da alınan sonuçlar ve genel üretim içindeki
payları açısından şimdilik önemsenecek boyutlarda değildir.

Melezlcnıe çalışmalarıyla, başta yüksek verimli erkeklerden dah"
çok yararlanma, bireysel verim kontrolü ve üretimin artırılmasında
daha birçok etkileri amaçlanmaktadır. Bu çalışmalarm etkinliği ve
başarısı için sun'İ tohumlama ve diğer kimi biyoteknolojik yöntem-
lerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve kanatlı yetiştiriciliğinde uygulan-
ması zorunlu görülmektedir.
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Kanatlılardan sperma alma amacına yönelik çalışmalar ilk
olarak 20. yüzyılın başlarında başlatılmıştır. Tavuklarda ilk sun'i
tohumlama çalışmasını Ivanov (7), 1912 yılında yapmıştır. Araştırıcı
kestiği horozun ductus deferensinden basınçla spcrma almış ve bu
sperma ile tohumlama yapmıştır. Burrows ve Ouinn (4), horozlarda
masaj yöntemi ile ilk kez speıma almışlardır. Bu araştırıcılar daha
sonra aynı yöntemle hindiden de sperma almayı başarmışlardır (5).

Bronz hindilerden masaj yöntemiyle sperma alan Parker (14),
sperma miktarını 0.33 (0.2-0.5) ml, Woodard ve Alplanalp (21)
ise, aynı ırktan hindilerde sperma miktarını 0.5-0. i8 ml bulmuş-
lardır. Lake ve Stewart (9), masaj yöntemi ile hafif hindilerden alınan
ejakülatlarda sperma miktarını 0.08-0.3 ml, ağır hindilerde ise
0.1-0.33 ml olarak bildirmişlerdir.

Değişik koşuııarda tutulan 5 grup geniş göğüslü beyaz hindiden
ejaküIat alan Besulin (2), bu gruplarda sperma miktarını sırasıyla
0.27, 0.33, 0.33, O. i7 ve 0.29 ml; gruplar ortalaması olarak da
0.29 ml bulmuştur. Aynı ırktan hindiler üzerinde çalışmalar yapan
Stenova ve Ledec (18) ise, iki ayrı hatta sezon başlangıcında ve tüm
sezon süresince sperma üretimini araştırmışlardır. Araştırıcılar sperma
miktarını sezon sırasıyla 0.377 ve 0.374, 0.341 ve 0.338 ml sap ta-
mışlardır. Nestor ve Bro wn (12) ise, 2 gün aralıklarla aldıkları eja-
külatlarda ortalama sperma miktarını O. i5 ml ve 3-4 gün aralıklarla
aldıkları ejakülatlarda ise, ortalama sperma miktarlarını 0.2 i-0.24 ml
bulmuşlardır.

Değişik araştırma grubu hindilerde spermatozoa motilitesİni
araştıran Besulin (2), gruplardaki motiliteyi % 90 ve % 89 olarak
saptamıştır. Üç hibrid hindi hattında sperma üretimi ve kalitesini
inceleyen Stenova ve arkadaşları (19) ise, spermatozoa motilitesini
66.0+8.4,75.6:::1::6.0 ve %83.9~l~4.7 olarak değerlendirmiş-
lerdir. Öte yandan Ansah ve arkadaşları (1), broiler tipi hindilerden
haftada 1, 3 ve 5 kez aldıkları ejakülatlarda spermatozoa motilitesini
sırasıyla 82.87:l: 0.60, 80.39:l: 0.76 ve % 75. 56 ~ ı.18 bildir-
mişlerdir.

Bronz hindilerin spermatolojik özeııiklerini araştıran Parker
(14), spermatozoa yoğunluğunu 8.4 x 109/ ml, Woodard ve .l\lp-
Ianalp (21) ise, aynı ırktan hindilerde yoğunluğu 3.5- 10.2 x 109/
ml tespit etmişlerdir. Yine bronz hindilerin sperma üretimleri üzerine
araştırma yapan Payne ve arkadaşları (I 5) da spermatozoa yoğun-
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luğunu 3.080-8.393 x 10° / ml saptamışlarclır. Öte yandan, Mc-
Cartney ve Brown (10) üç değişik ırktan (bronz, büyük beyaz ve küçük
beyaz) hindi ejakülatlarında spermatozoa yoğunluğunu ırk sırasıyla
7. O, 6.2 ve 6.8 X 109/ ml bulmuşlardır.

Hindi ejakülatlarında anormal spermatozoa oranını araştıran
Stenova ve arkadaşları (19), üç kümesten elde ettikleri ejakülatlarda
anormal spermatozoa yüzdelerini 10.4 =i::2.7, 10.3::1--:2.1 ve 9.3
,=I:: 2.9 bulduklarını bildirmişlerdir. Parker (13) ise, hindi spermala-
rında anormal spermato70a oranının % 5-20 arasında değiştiğini
belirtmiştir. Öte yandan, Nestor ve Brown (12), beyaz hindilerden
2 gün aralıkla aldıkları spermalarda bu oranı % 18.1, 3 ve 4 gün ara-
lıklarla aldıkları spermalarda ise 15.7 ve % 16.2 olarak saptamış-
lardır.

Hindi spermasında pH değerini ölçen Parker (13),7.0-7.6, Wa-
tanabe ve Kato (20) adlı araştırıcılar ise 7.8 olarak bildirmişlerdir.

Sulandırılmış hindi sperması ile tohumlama yapan Besulin ve
arkadaşları (3), O.Oi25 ml sperma ile tohumladıkları hindilerden elde
edilen yumurtalarda 84.5, 89.8 ve % 85.6 dölverimi, 80.4, 83.4 ve
% 79.0 kuluçka verimi bulmuşlardır. Ansah ve arkadaşları (1), da,
4 grupta toplam 64 hindi toh..ımlamışlardır. Araştırıcılar, 0.02 ml
lik sperma ile tohumladıkları hindilerden 82.84::l:: 0.91, 82.84::1::
0.91, 89.09 ::l::0.6 ve % 85.7 :::!::: I. 19 dölverimi almışlardır. Aynı
araştırıcılar tohumlama. dozunda 50, 100 ve 200 x 106 motil spermato-
zoa içeren sulandırılmamış sperma ile haftada bir kez yaptıkları
tohumlarnalardan topladıkları yumurtalarda doz sırasıyla dölverimi
yüzdelerini 82.40:::!:: 2.26, 88.76 == 2.73 ve 90.53::l ı. 16; aynı
tohumlama dozları ile iki haftada bir yaptıkları tohumlarnalardan
ise sırasıyla 72.79::1= 2.7,80.78::l:: 1.75 ve % 79.12 ::l1.94 oran-
larını elde etmişlerdir.

Büyük beyaz hindilerde sun'i tohumlama çalışması yapan Mc-
Intyre ve arkadaşları (il), sulandırılmamış sperma ile haftada bir kez
tohumlama yapmışlardır. Araştırıcılar her tohumlamada spermayı
20, 50 ve 100 milyon motil spermatozoa bulunacak biçimde doz-
lamışlar ve tohumlamalardan doz sırasıyla 49.6, 64.2 ve % 82.9
dölverimi almışlardır.

Sexton (17) da, 0.05 ml sulandırılmamış sperma (yaklaşık 275
x 106 spermatozoa) ile tohumladığı hindilerden elde ettiği yumurta-
larda % 87-96 arasında dölverimi saptamıştır. Araştırıcı aynı araş-
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tırmanın ba5ka bölümünde Minnesota sulandırıcısı ile tohumla-
ma\:ır yapmıştır. Sexton (\ 7) 200 x \06 spermato7.oa taşıyan sperma
ile yaptığı tohumlarnalardan % 87-91. \00 x 106 motil sperınaıozoa
taşıyan tohuml8.ma dozlarıyla ise % 90-100 dölverimi elde etmiştir.
Aynı araştırıcı üniversal adlı sulandırıcı ile 200 milyon spermatozoa
içeren spermalarla % 87-92, 100 milyon spermatozoa içeren sperma-
larla yaptığı tohı'mlamalardan ise % 71-91 dölverimi almıştır.

Bu çalışma, hindilerde sun'i tohumlama yönteminin etkinliğini
araştırmak için planlanmıştır. Bu amaçla, Malya Tarım İşletmesi
damızlık hindilerinden masaj yöntemiyle ,dınan ej<"külatlarda başlıca
spermatolojik özellikler vf: sulandırılmış spermalarla elde edilen döl-
verimi araştırılmıştır.

Materya i ve Metot

Araştırmanın hayvan materyalini Malya Tarım İşletmesinde yetiş-
tirilen 39 u dişi ve iO u erkek olmak üzere toplam 49 baş Amerikan
Bronzu hindi olu5turmuştur. Çalışmada kullanılan erkek ve dişi
hindiler işletme koşullarında değişiklik yapılmaksızın ayrı bölmelerde
tutulmuşlardır.

Hindilerden sperma alma işlemi yalnız bu iş için kullanılan özel
bölmede ve bir yardımcı personel kuııanılarak masajla (4) yapılmış-
tır. Hindilerin herbirinden gün aşırı olarak en az 12 şer ejakülat
alınmıştır. Alınan ejakülatlar sperma alma yerinin yakınında kurulan
laboratuvarda mU1.yene edilerek başlıca spermatolojik özelliklerden
sperma miktarı, spermatozoa motilitesi, spermatozoa yoğunluğu,
pH ve anormal spermatozoa oranları değerlendirilmiştir (6, R, ı6).

Daha önce spermatolojik özellikleri saptanan ve fizyolojik öl-
çülerde sperma veren hindilerden elde edilen spermalar tohumlama
çalışmalarında kullanılmıştır. Tohumlamada kullanılacak ejakülatlar
bir tohumlama dozunda 200 milyon motil spermatozoa (0.1 ml)
bulunacak biçimde Isolytc ...M*, süttozu (10 gr siittozu, ad. \00 ml
bidistile) ve Ringer solüsyonlarıyla sulandırılarak dozlanmışlardır.

Tohumlamalar dişi hindilerin bulunduğu bölmelerde yapılmıştır.
Tohumlanacak hindiler bir yardımcı tarafından bacakları arasında
tutulmuş ve hindinin abdomenine yapılan basınçla klo~ıkanın prolabc

(*) Fczacıbaşı il:ıç San. ve Tic. A.Ş. I.event-İstanbul
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edilmesi sağlanmıştır. Kullanılan sperma sulandırıcısı ile dozlanan
spermalar tüberkülin enjektörüne çekilmiş ve oviductun distal ucun-
dan yakla51k 5 cm içeriye her defasında O. ı ml verilmiştir. Tohum-
\;tmalar öğleden sonraları yapılmış ve her hindiye haftada bir kez
olmak üzere çalışma sonuna bdar sürdürülmüştür. '

~un'i tohumlama yöntemiyle tohumlanmış hindilerin yumur-
taları, ilk tohumla.madan iki gün sonra başlanarak kuluçka dönemi
sonuna kadar toplanmıştır. Her sperma sulandırıcısının kullanıldığı
dişi hindi gruplarından elde edilen yumurtalar ayrı ayrı biriktiril-
miştir.

K uluçka makinasına konan yumurtalar kullanılan her üç sperma
sulandırıcısı için gruplara ayrılmıştır. Ara5tırmadan elde edilen yu-
1l1lırtalar işletmenin kendi yumurtalarıyla birlikte kuluçkaya konmuştur.

Yumurtalar 24. günde ışık mU3.yenesinden geçirilmiş ve döllü
yumurtalar belirlenerek, dölsüzler ayrılmıştır. Döllü yumurtalardı:ı.n
28. günde palaz çıkmayanlar saptanmı) ve kuluçka çıkışı (randıman)
hesaplanmıştır.

Bulgular

Çalışmada spermaları alınan toplam LO hindide saptanan baş-
lıca spermatolojik özelliklere ilişkin ortalama değerler tablo i de
verilmiştir. Tablodan izleneceği gibi, toplam 130 ejakülatta genel
ortalama olarak ejakülat mik tarı O. 16 ::L~0.05 ml, spermatozoa
motilitesi % 67.69 ::l 2.36, spermatozoa yoğunluğu 5.03 -.L0.34
x 109/ ml, anormal spermatozoa oranı % 6. 17 ::l: 0.47 ve spcrma-
nın pH değeri ise 7. 56 ~_ 0.03 bulunmuştur. Bu hindi grubunda
spermatolojik özelliklerin en az ve en çok değerleri ejakülat mik-
tarında 0.05 ve 0.5 ml, spermatozoa motilitesinde 5.0 ve % 90.0,
spermatozoa yoğunluğunda 0.63 ve 10.68 x 109/ ml, anormal sper-
matozoa oranında 1.75 ve % i i .25, pH değerinde ise 7. O ve 8. O
olmuştur.

Sun'i tohumlamada kullanılan ejakülatlar süttozu, Ringer ve
Isolyte-M sperma sulandırıcılarıyla tohumlama dozunda 200 milyon
motil spermatozoa bulunacak biçimde dozlanmışlardır. Tohumlanan
hİndilerden değişik altı dönemde sulandırıcı' sırasıyla toplam 125,
120 ve 140 yumurta elde edilmiş ve kuluçkaya konmuştur. Her sperma
sulandırıcısı üzerinden 24. gün döllü!ük ve kuluçka çıkış (kuluçka



626 B. ILGAZ-N. TEKİN

Tablo I. Amerikan Bronzu hindi ejakülatlarında saptanan başlıca
spermatolojik özelliklere ilişkin ortalama dcğerler.

Spcrmanın
pH dcğcri

.__.".._.---1
7.56=2.02 ı
7.53~2.pı
7.631.2.J2
7.45 i i.99 I'

7.60.1.2.03
7.65 : 2.2\ .
7.52=2.17
7.42 .L2. 14
7.57 J209
7.6S:i:2.22

ı
L 7.56

.,,003
5.03 G. \7

..1.0.34 : 0.47

i
2
3
4
5
6
7
8
9

Lo

-1._ .._. I' Eja- i E]akülat i Spermatozoa SpermatoLOaı Anornal
Nindi külat i miktarı motilitesi yoğunluğu! spermatozoa

, No sayısı i (ml) (%) (x iO' / ml) 'oranı (%)
, . __ 1 " .. -- _. - - .,----

14 i 0.12::!:.0.03 i 71.78::!:.19.18 4.38:1::1.17'1 7.00 11.8
14 0.11.1:0.0267.141.17.944.431.1.186.5011.73
13 0.10.1,0.02 54.61115.15 4.58+:1.27 7.17'-'-:\.99
14 0.23::!:.0.06 61.78.116.15 7.001:\.87; 6.87 :.1.84.
14 0.13::L0.03 61.07116.32.6.03.,1.61 4.42:'::1.18
12 ,0.17::L0.05 66.661:19.2414.96 i ı .43 8.37-'-2.42
12 i 0.23:!:O.06 70.83.U0.45 5.03. \.45 5 75:,: 1.66
12 ! 0.08,10.02 66.66-i:19.24 , 3.03,0.98 . 7.25 :-209
13 ! 0.24:ı0.06 79.27:i21.99 5.20+\.44 4.47::-.,\.24
12 \ 0.22:i:0.06 77.22:i22.25 5.60.11.62 3.90 :'1.13

-------1---. --- ---- ..-- ..-----.---..- O

(Genc!)ı i
x i 130 0.16 67.69
si<, i ::-0.05 :!::2.36

randımanı) sayı ve yüzde oranları tablo 2'de gösterilmiştir. Buna
göre 24. gün döllü1ük ve kuluçka çıkış yüzde oranlp.rı süttozu sulan-
dıncısında 66.7 ve % 66.3, Ringer sulandırıcısll1da 46.9 ve % 41.1,
lsolyte-M sulandırıcısında ise 47.5 vf: % 68.7 olarak bulunmuştur
(Tablo 2).

Tablo 2. Değişik sperma sulandırıcılarıyla dozlanan hindi cjakülatlarından
elde cdilen dölverimi sonuçları

ı Yumurta 2Li. Gün Döllülük Kuluçka Çıkışı
Sulandırıcı sayısı ı-..--sayı. i %.- i say'i -1.- % ~

______ ._.:__ .. ..._.. _.._1_-._ .. ; 1. ,

Süttozu 125 83 i 66.7 i 55 66.3 i

,~~~~~~-M 1~~ ~~ 1~:~i ~~ ciL~ i

Sun'İ tohumlama uyguhımalarıyla (sulandıncı dikkate alınmak-
sızın) tohumlanan hindilerden elde edilen toplam 385 adet yumurtadan
206 sında (% 53.5) döllülük saptanmıştır. Bu yumurtalardan ise
% 60.2 oranında palaz elde edilmiştir (Tablo 3).

İşletmenin doğal aşımla döllenen damızlık sürüsünden araştırma
süresince toplanan 23400 adet yumurta (kontrol grubu) sun'i tohum-
lamayla döllenen himiilerden elde edilenlerle birlikte kuluçkaya
konmuştur. Kontrol grubunda % 90 O oranında döllülük, % 84.8
oranında ise kuluçka randımanı bulunmuştur (Tablo 3).
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Tablo 3. Sun'i tohumlama ve doğal aşım yöntemleriyle döllenen hindilerden
elde edilen toplam döllülük ve kuluçka çıkış oranları]- ----ı --y'- -----t - 24. Gun Döllü-ı~~--K-~luçka Çık;ş~ - ı
umur a '

Yontem sayısı i sayı- -%----1-- sayı---,- -% ---~~I~;_-:~---1~~~:--ıö~--_:ı:--~~:~-i

Tartışma ve Sonuç

Erkek hindilerden alınan ejakülatlarda saptanan başlıca sperma-
tolojik özellikler, hem aynı hindinin ejakülatları arasında, hemde
değişik hindilerden elde edilen ortalama veriler arasında oldukça
farklı değerler göstermiştir (Tablo 1). Spermatolojik özelliklere iliş-
kin bu farklı veriler büyük ölçüde hindilerin bireysel özelliklerinden
ileri gelmiş olabileceği gibi, çalışma ve çevre koşullarından değişik
oranlarda etkilenmelerinden de kaynaklanmış olabilir.

Araştırmada elde edilen genelortalama spermatolojik değer-
lerden 0.16 :i:: 0.5 ml lik ejakülat miktarı, Parkcr (14) ın 0.33 ml,
Woodard ve Alplanalp (2L) ın 0.5-0. 18 ml, Besulin (2) in 0.27-
0.33, 0.17 ve 0.29 ml, Stenova ve Ledec (18) in 0.377, 0.374, 0.341
ve 0.338 ml, Stenova ve arkadaşlarının (19) 0.34, 0.33 ml, Ansah
ve arkadaşlarının (1) 0.34, 0.25 ml, Nestor ve Brown (12) ın 0.21
ve 0.24 ml ml olarak buldukları değerlerden daha düşük bulunmuş-
tur. Oysa, Nestor ve Brown (12) ın 2 gün aralıkla aldığı ortalama
ejakülat miktarı olan 0.15 ml lik, Lake ve Stewart (9) ın 0.08 ml
lik, Payne ve arkadaşları (15) nın 0.07 ml lik, Ansah ve arkadaşları
(1) nın 0.15 ml lik değerlerinden daha yüksek olmuştur.

Spermatozoa motili tesi genelortalama değeri % 67.99 :l: 2.36
bulunmuştur. Bu değer, Stenova ve arkadaşları (19) nın % 66.0
olarak buldukları değere göre daha yüksek, Besulin (2) in 90 ve % 89,
Stenova ve arkadaşları (19) nın, 75.6 ve % 83.9, Ansah ve arkadaş-
ları (1) nın 82.89, 80.39 ve % 75.56 olarak saptadıkları değerlerôen
düşüktür.

Spermatozoa yoğunluğu genel' ortalaması, çoğunlukla diğer
araştırıcıların (I, 2, 13, 16, 19) buldukları değerlerden daha düşük
saptanmıştır. Ancak araştırmada bulunan 5.03:l: 0.34 x 109/011
lik değer, W oodard ve Alplanalp (21) ın 3.5 x 109/ ml, Payne ve
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arkadaşları (15) nın 3.080 x ıol) / ml olarak buld uğu değerlerden
daha yüksektir. Buna karşın, McCartney ve Brown (ıo) ın 7. O, 6. ~ ve
6.8 x ıo9/ ml, Stenova ye' Ledec (18) in 6. 136,6.574 ve 6.097 x 101)/ ml
olarak buldukları değerlerden daha düşük buluıımuştur. Öte y,ından
genelortalama spcrmatozaa yoğunluğu Stenova ve Ledec (I 8) . in
5.612, 5.573 ve 5.391 x ıol)! ml lik değerlerine de yakındır.

Stenova ve arkadaşları (19) nın s:.ıptadıkhtrt 10.4, 10.3 ve ~;;;9.3
lük anormal spermatozoa oranları. bu araştırm8.da elde edilen genel
ortala.ma anormal spermC'.tozoa oranına (~~ 6.17 ::':. 0.47) uygunluk
göstermiştir. Buna karşılık Parker (I 3) ın % 20 lik, Ncstor ve Bro\\.n
(I 2) ın ı8. i, 15.7 vc % 16.2 lik değerlerinden d üşük ve Parkcl' (I 3)
ın % 5 lik dcğerinden ise yüksek bulunmuştur.

Ejakülatlarda saptanan ortalama pH değeri (7.65 i O.OJ),
bu konudcı çalışan araştırıcıların (20) bulgularıyla genellikle uyuş-
maktadır.

Hindi ejakülatl<ırı üzerinde çalışan değişik arcı:~tırıcıların bulgıı-
larıyla, bu araştırmada ortaya çıkan değerlerin farklı olmalarının en
önemli nedeni olarak değişik hayvan materyallcri ve çcvre koşuııa-
rında çalışılmış olması gösterilebilir. Ayrıca, çalışanların ve araştırma
amaçlarının farklı olması kadar kullanılan tekniklerin de farklı so-
nuçlar elde edilmesine etkili olabileceği düşünülmelidir.

Değişik sulandırıcılarla sulandırılan spermalarla tohumlanan
hindilerden elde edilen yumurtalardaki 24. gün döllülük ve kuluçka
çıkış oranları, tablo 2 den izleneceği gibi, en düşük % 46.9 ile Rin-
geri e en yüksek ise % 66.7 ilc süttozuyla elde edilmiştir. Değişik
sulandırıcılarla elde edilen kuluçka çıkış oranları da döllülük yüzde-
sine paralelolarak Ringerle % 41. i ile en az olurken lzolyt-M ilc %
68.7 lerde en çok palaz çıkışı saptanmıştır. Ancak birbirini izleyen
kuluçkaya yumurta koyma devrelerinde hem döllülük hem de ku-
luçka çıkış oranlarında sürekli yükselme dikkat çekici olmuştur.

.Sulandırıcı grupları arasında bulunan farklı 24. gün döllülük
ve kuluçka çıkış oranları büyük bir olasılıkla kullanılan sulandırıcı-
Jardan ileri gelmiş olabilir. Aynı grup içinde yumurta koyma devre-
lerindeki artan oranda döllülük ve kuluçka çıkış oranları ise, araş-
tırıcıların maniplasyon ve uygulamalarındaki sürekli iyileşmeye bağlı
olabileceği gibi dişi hindi materyalindeki spermatozoa birikimi (depo
~dilmesi) ve çalışma ortamına uyum da etkili olmuş ohıbilir.
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Değişik ara5tırıcıların (1,3, 1ı, 17) gerek sulandırılmamış ve
gerekse sulandırılmış sperma ile yaptıkları tohumlamalardan elde
ettikleri dölverimi, bu ara'jtırmada bulunan oranlardan oldukça fark-
lıdır.

Sulandırılm,~mış spcrma ile tohumlama yapan, Besulin ve arka-
daşları (3) nın 84.5, 89.8 ve % 85.6 olarak bulduğu dölverimleri
ve 80.4, 83.4, 83.2 ve % 79 ol«.rak sapt(~dıkları kuluçka verimleri.
Ansah ve arkada51arı (I) nın tespit ettiği % 82.84-90.53 arasındaki
dölverimi oranları, Mclntyre ve arkadaş~arı (1 i) nın belirlediği %
82.9 ve Sexton (17) un bulduğu % 82.9 dölverimi or,~nları araştır-
mada bulunan değerlerden baha yüksektir. Öteyandan ,mıştırmada
bulunan dölverimi oranları, Mclntyre ve ark:ı.daşları (ll) nın % 49.6
olarak belirlediği dölverimİ oranından dahcı yüksektir.

Sun'i tohLlmhmayla dde edilen dölverİmi sonuçlarının, kimi
graştırıcıların bulduğu sonuçlard':ı.n daha dü~ük olmasının nedeni,
araştırıcıların sulandırılmamış sperm:ı kullanmalarıyla açıkbn::ı,bilir.
Sulandırılmış sperma kullanan araştırıcıların buldukları dölverİmi
sonuçlarının farklılığında da çevre ve laboratuvar koşııiları, kL'llanılan
sulandırıcı ve tohumlama tekniklerinin değişik olması roloynamış
olabilir.

Sonuç olarak araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde özet-
lenebilir:

Hindilcrden güınşırı ejakülat alınmasının, sperma miktarının,
bir ölçüde de spermatozoa motilitesinin düşük olmasına neden OL-
duğu görülmüştür. Ancak, haftada iki kez sperma alma ile bu durumun
önüne geçilebilir.

Damızlık hindi üretimi Yd.P:i'.L merkezlerde kurulacak uygun
laboratuvarlarda nativ yıda sulandırılmış sperma ile sun' i tohum-
lama uygulaması ekonomik yararlar yanında özellikle damızlık erkek
materyalin seçilmesinde önemli kolaylıklar sağlayacak bir yöntem
olarak görülmektedir.

Süttozunun sperma sulandırıcısı olarak kullanılması, temin edil-
mesi ve hazırI::ı.nmasının kolayolmasının yanısıra, kullanılan diğer
sperma su!andırıcılC',rına oranla daha başarılı sonuçlar vermesi nede-
niyle de tccih edilmelidir.
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