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KOÇLARDA EJEKÜLASYON SIKLIĞININ KiMi SPERMATOLOJIK 
ÖZELLiKLERE ETKiSi 

Hazım GÖKÇEN 1 M.Kemal SOYLU 1 Hüseyin TÜMEN 1 lbrahim DOĞAN 1

Effect of ejacuıatıon frequency on seme spermatologlcaı characterlstics in rams 

Summary : To lnvestlgate the effect of ejacula
tlon frequency on the semen characterlstlcs in ram, 
ejaculates trom 9 Merlno rams were examlned by 
collectlng slngle, two and three consecutlve sam
ples in three perlods, each of 5 days at one-week ln
terval. Whlle ejaculatlon number lncreased, ejaculate 
volume and sperm concentratlon were decreased. 
Other characterlstlcs were not changed. 

Özet : Koçlarda ejekülasyon sıklı0ının spermaya 
etkisini araştırmak amacıyla 9 Merinos koçundan 
birer hafta arayla ve beşer günlük üç zaman dili
minde tek, art arda iki ve art arda üç enjekülat alına
rak spermatolojlk özellikleri incelendi. EJekülasyon 
sayısı arttıkça sperma hacmi ve spermatozoon yo
Ounlu{lunda düşme görüldü. Öteki özellikler değiş
medi. 

Giriş 
Ülkemizde koyunlardan sağlanan verimlerin düşük

lüğü ırkların ıslahını zorunlu kılmaktadır. Bireysel verim 
gücünün arttırılması anlamına da gelen ırk ıslahında, 
üstün erkek genotipinin olabildiğince çok sayıda döle et
kinlikle yaygınlaştırılabilmesi ancak sun'i tohumlama tek
niğini kullanılması ile mümkün olabilir. Bu olgu, hiç kuş-

kusuz koçlardan daha geniş biçimde yararlanmayı da 
gerektirmektedir. Az sayıda üstün genotipli koçla çok 
sayıda koyunu tohumlamak, sulandırarak spermanın 
hacmini yada bir tohumluma dozundaki motif spermato
zoon sayısını arttırmak gibi teknik önlemlerin yanında, 
art arda alınan bir kaç ejekülatı kullanmakla da olanaklı
dır. Ayrıca, eşit sayıdaki koyunu daha az sayıdaki koçla 
tohumlamak gerek iş gücünün, gerekse bakım-besleme 
giderlerinin düşmesine neden olabilecektir. 

Bu çalışmada tek ya da art arda alınan ejekülatların 
sayısının spermatolojik özellikler üzerine etkisinin araştı
rılması amaçlanmıştır. 

Matos ve arkadaşları (6), art arda alınan ejekülatlar
da sperma hacmini değişmediğini, spermatozoon yoğun
luğu ve canlı spermatozoon oranın önemli ölçüde düştü
ğünü gözlemlemişlerdir. Oysa, Cameron ve arkadaşları, 
(2), sperma almak sıklığının artmasıyla spermatozoon 
yoğunluğunun yanında sperma hacminin de düştüQünü 
bildirmektedirler. Ancak, Vazoques ve arkadaşları (8), 1. 
ve 2. ardışık ejekülatlar arasında sperma hacmi, sper
matozoon yo�unluğu ve spermatozoon motilitesi bakı
mından önemli bir farklılık bulunmadığını saptamışlar
dır. Öte yandan, Cameron ve arkadaşları (1 ), sperma 
alma sayısı günlük birden sekiz& çıktığında yoğunluğun 
azaldı�ını, buna karşın sperma hacminin gün başına ar
tış g6s1erdiğini bildirmektedirler. 
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farklılığı ve ejekülasyonlar arasındaki sürenin değişik ol� 
masına bağlanabilir. Koçların yaptıkları her aşım arasın
daki zamanın 5 dakika ile bir saat arasında değişebilece
ğini hatta daha da uzun olabileceğini vurgulayan Özkoca 
(7), genel olarak aşımlar arasındaki sürenin 15 dakika
dan fazla olmamasını ve yarım günde 3-8 ejekülasyon 
yaptırılmasını önermektedir. Nitekim koçlardan 2 hafta 
boyunca günlük 4'e kadar olan farklı aralıklarla sperma 
alan Marinov (5), ejekülat hacmini 1.16 mi. olarak sap
tadığını ve bu özelliğin 18 gün sonra 0.5 mi. ye kadar 
azaldığın bildirmektedir. 

Davidenko ve arkadaşları (4) ise, iki günde bir alı
nan çift ejekülatın en iyi rejim olduğunu kanısına vardık
larını bildirmek1edirler. Bunun yanında yeterli hacim ve 
kaliteye sahip Altai koçlarından yıl boyuncu sperma alı
nabileceğini savunan Chamukha ve arkadaşları (3) da 
haftalık sperma almak sayısının 5-6'dan 10'a artırılması
nın total sperm üretimini% 8.8 oranında artırdığını göz
lemlemişlerdir. Bununla birlikte bulgular arasındaki farklı
lık, spermanın alındığı mevsime göre de değişiklik 
göstermiş olabilir. Nitekim Caucasian ve Avustralya Meri
nos ırkı koçlarla haftada 5, 4 ve 3 kez olmak üzere çift 
ejekülat alarak yaptıkları bir çalışmada Zheltobryukh ve 
arkadaşları (9), ejekülat hacim ortalamasının haziran ayı 
değerlerinin ocak ayı değerlerinden haftada 5 ve 4 kez 
alınan sperma için yaklaşık yarısı, haftada 3 kez alınan 
sperma için ise yaklaşık % 70'i değerinde bulduklarını 
bildirmektedirler. 

Bununla birlikte elde edilen sonuçlar arasındaki fark
lılık çalışmalarda materyal olarak kullanılan koçların de
ğişik ırklara ait olmasından da kaynaklanmış olabilir. An
ılan çalışmalarda Batı Afrika, Mancha, Awassi, Altai, 
Askanian, Caucasian ve Avustralya merinosu koçları kul
lanılmıştır (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Çalışmada ejekülasyon dönemi ve ejekülat sayıları 
yönünden elde ettiğimiz renk, pH, masaktivite, motilite, 
ölü, anormal ve akrozomu defektli spermatozoon oranla
rı değerleri bakımından önemli farklılıklar saptanmadı. 
Koçlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada Vazquez ve ar
kadaşları (8), 1. ve 2. ardışık ejekülatlar arasında moti
lite yönünden farklılık bulamadıklarını bildirmektedirler, 
Bulgularımız da adı geçen araştırmacılarının bulgularıy
la uyum göstermektedir. Ancak Matos ve arkadaşları (6), 
masaktivitenin toplama sayısının artışı ve sperma alma 

aralığının kısalması ile etkilendiğini ve her ejekülattaki 
canlı spermatozoon sayısının azaldığını gözlemledikleri
ni bildirmelerine karşın, biz böyle bir durumla karşılaş
madık. 

Araştırma kapsamında olan ejekülat rengi, pH'sı, 
içerdiği anormal ve akrozom defektli spermatozoon sayı
ları ile ilgili literatüre rastlamadık. Ancak bulunan değer
lerin birbirlerine çok yakın olması nedeniyle, bu özellikle
rin ejekülasyon sıklığı tarafından önemli derecede 
etkilenmediği söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlara göre 3 defaya kadar art arda 
alınan ejekülatlarda hacim ve spermatozoon yoğunluğu 
dışında kalan spermatolojik özelliklerin olumsuz yönde 
etkilenmediği, anılan özelliklerde ise azalmanın olduğu 
görülmektedir. Ancak bu azalma alınan ejekülatların ka
litesini etkileyecek düzeyde değildir. Sonuç olarak, elde 
edilen bulgulara dayanarak, koçlardan belirli periyotlarla 
günde 3 defaya kadar ejekülat alınabileceği kanısına 
varılabilir. Böylelikle koçlardan daha geniş biçimde yarar
la-nılabilir ve bu olgu teknik önlemlerle desteklenerek, 
ko-yun sun'i tohumlaması alanına daha ekonomik ve ve
rimli bir yön kazandırılabilir. 
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