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AÇIKLAMALAR 
ALAN 

Hayvan YetiĢtiriciliği ve Sağlığı 

DAL Veteriner Sağlık 

MODÜLÜN ADI Spermayı Temin ve Muhafaza 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye evcil hayvanlardan sperma alıp muayenesini 

yaptıktan sonra muhafaza yapmaya yönelik bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Evcil damızlık hayvanlardan tekniğine uygun olarak 

sperma alabileceksiniz. 

2. Azot termosunun bakımının yaparak spermayı kısa ve 

uzun süreli saklayabileceksiniz. 

3. Spermanın makroskobik ve mikroskobik muayenesini 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Hayvan barınakları, sperma üretim laboratuvarı, 

klinikler, açık alan, sınıf 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon cihazı, iĢ elbisesi, 

eldiven, çizme, maske, sabun, havlu, temiz su, ısıtıcı, 

vazelin, suni vajen, azot tankı, kırtasiye malzemeleri, lam, 

lamel, lastik çizme, mikroskop, muĢamba önlük,  muĢet, 

payet pensi,  pistole, sperma, sun'i tohumlama eldiveni, 

tekme savar, teknisyen termosu, termometre, tıbbi makas, 

dezenfektan ve antiseptik madde, muĢet, yavaĢa, 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hayvancılıkta suni tohumlama uygulamalarının baĢarıya ulaĢmasında en önemli 

faktörlerden birisi de spermanın sağlıklı ve damızlık değeri olan hayvanlardan tekniğine 

uygun olarak alınması ve uygun Ģartlarda saklanmasıdır. Genetik olarak üstün ırkların 

yaygınlaĢması için spermanın dondurulması ve çözülmesi ile yapılan suni tohumlama 

uygulamasının yapılması gerekir. 

 

Suni tohumlamanın en büyük avantajlarından birisi de çiftleĢme ile geçen hastalıların 

önlenmesidir. Bu nedenle sperma alınan damızlık hayvanların, sağlıklı olması ve sürekli 

sağlık kontrollerinden geçirilmesi Ģarttır.  Sperma özellikleri iyi olan ve ırk özelliklerini en 

iyi Ģekilde yavrularına aktarabilen erkek hayvanlar seçilerek spermaları alınmakta ve suni 

tohumlamada kullanılmalıdır. 

 

Alınan spermalar kısa veya uzun süre saklanarak baĢka yerlere nakledilebilmekte ve 

uzun yıllar kullanılabilmektedir. 

 

Bu modülde; erkek damızlık hayvanlardan sperma alma yöntemleri, spermanın alınıĢı, 

alınan spermaların saklanma Ģekilleri ve yöntemleri ile sperma muayenesine ait bilgi ve 

beceriler yer almaktadır.  

 

Modülü tamamladığınızda damızlık hayvanlardan sperma alma, alınan spermayı kısa 

veya uzun süreli saklama, spermanın incelenmesini yapma becerisine sahip olacaksınız.Bu 

alanda  yetenek ve tecrübelerinizi geliĢtirerek donanımlı ve baĢarılı meslek elemanı olmanızı 

dilerim. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile damızlık hayvanlardan sperma alma ile ilgili bilgi ve 

becerilere sahip olacaksınız. 

 

 

 

 

 Ġnternet ortamında sperma alınacak damızlık erkek hayvanlarda bulunması 

gereken özellikleri araĢtırınız. 

 Sperma alma yöntemleri ve bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları ile ilgili 

bir araĢtırma yapınız. Sonuçları sınıf ortamında arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. DAMIZLIK HAYVANLARDAN SPERMA 

ALINMASI 
 

Sperma almak ile damızlık hayvanın yavrularına aktaracağı vücut yapısı, geliĢme 

özellikleri, hastalıklara karĢı dayanıklılığı, meme yapısı, süt verimi gibi genetik özellikleri 

satın almıĢ oluruz. Bu özellikleri spermasının içinde saklayan ve yavrularına aktaran 

damızlık hayvanın seçimi çok önemlidir.  

 

Sperma, hayvanın türüne uygun olarak belli zamanlarda alınmalı ve bu zamana sürekli 

uyulmalıdır. Sperma alınırken her bir ejakülatta mümkün olan en yüksek kalitede, en fazla 

sayıda spermatozoon elde edilmesi amaçlanır. 

 

1.1. Damızlık Erkek Hayvanların Bakım ve Beslenmesi 
 

Damızlık erkek hayvanların baĢlıca verimleri spermadır. Kaliteli sperma için sperma 

alınacak damızlık erkek hayvanın bakım ve beslenmesi çok önemlidir. Rasyon içerisindeki 

protein miktar ve kalitesi, enerjinin, vitamin ve minerallerin yeterli olması sperma üretimi ve 

kalitesinin sağlanması açısından önemlidir.  

 

Damızlık hayvanların aĢım olgunluğuna vaktinden önce gelmesi istenmez. Yoğun 

besleme yapılarak yağlanmanın önüne geçilmesi gereklidir. Yemlerin taze, temiz ve kaliteli 

olması gerekir. Boğalarda sperma alma döneminde ihtiyaç duyulan protein, enerji, vitamin 

ihtiyacını karĢılamak için günlük verilen rasyona ilave olarak yumurta, kuru üzüm ve havuç 

verilmesi faydalı olacaktır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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1.2. Sperma Alma Yerinin Özellikleri 
 

Sperma alınırken aĢağıda belirtilen özelliklere ve Ģartlara dikkat edilmelidir. 

 

 Sperma alma yerinde en önemli husus bakıcı ve teknisyenlerin emniyetidir. 

Boğaların, 6-7 cm çapında demir borulardan yapılmıĢ ayrı ayrı bölmelere 

konulması gerekir.  

 Sperma alma yeri hayvanların rahatça hareket edebilecekleri kadar geniĢ, 

tavanı yüksek ve sağlık Ģartlarına uygun olmalıdır. 

 Sperma alma yeri mecbur kalmadıkça operasyon ,tırnak kesme, enjeksiyon, 

kan alma gibi baĢka bir amaçla kullanılmamalıdır.  

 Sperma alma yerinin zemini kaygan olmamalıdır.  

 Erkek damızlık hayvanlar sperma alma yerine getirilirken kaba davranıĢlardan 

kaçınılmalıdır. 

 Bakıcı ve teknisyenler göze çarpmayan veya dikkati çekmeyen koruyucu 

elbiseler giymelidir.  

 Boğalar burun halkası takılarak ve yularla getirilip götürülmelidir. Tehlikeli 

boğalar halkalara takılan yaklaĢık 1,5 m boyundaki çengelli sopalarla daha iyi 

yönetilebilir. 

 

 
Resim 1.1: Sperma alma yeri 

 

1.3. Sperma Alma Yöntemleri 
 

Tüm hayvan türlerinden kaliteli sperma alabilmek için, hayvan türlerine özgü teknik 

ve yöntemlerin kullanılması yanında, erkek damızlıkların bakım, beslenme, barınma ve 

günlük rutin egzersizlerinin zamanında ve aksatılmadan yapılması da büyük önem taĢır.  
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Hayvan türlerine özgü, pratikte kullanılmakta olan sperma alma yöntemlerini üç ana 

bölümde toplayabiliriz.  

 

 Suni vajen yöntemi 

 Elektro-ejakülasyon yöntemi 

 Ampullaların masajı yöntemi 
 

1.3.1. Suni Vajen Yöntemiyle Spermanın Alınması 
 

Çiftlik hayvanlarından sperma alınmasında en sık kullanılan yöntemdir. 
 

1.3.1.2. Suni Vajenin Yapısı  
 

Suni vajen, tabii vajenin bir örneği olup erkek hayvanların ejakülasyon yapmasını 

sağlayan sıcaklık, basınç ve kayganlık gibi özelliklere sahiptir.  Hayvan türlerine göre 

uzunluk ve çap gibi farklılıklar taĢıyan sert kauçuktan yapılmıĢ bir silindir, bu silindirin içini 

kaplayan suni vajen iç lastiği, sperma toplama kadehi gibi ana bölümlerden oluĢmaktadır. 

Suni vajenin çok değiĢik modelleri (Ġngiliz, Danimarka, Ġtalyan, Sovyet, Japon ve Hannover 

vb.) vardır. Bunlar arasında en sık kullanılanlardan bir tanesi Hannover modelidir.  

 

 
Resim 1.2: Suni vajenin kısımları 

 

1.3.1.3. Suni Vajenin Hazırlanması 
 

Suni vajen silindirine öncelikle temizlenip kurutulmuĢ ve hijyenik koĢullarda 

muhafaza edilen suni vajen iç lastiği geçirilir ve lastiğin iki ucu silindirin uçlarına bükülerek 

lastik bantlarla tespit edilir. Bu suretle suni vajen silindiri ile suni vajen iç lastiği arasında bir 

boĢluk oluĢur. Daha sonra silindirin penisin gireceği tarafın karĢı ucuna hayvan türlerine 

göre değiĢen büyüklükteki sperma toplama kabı, bir lastik huni vasıtasıyla takılıp tespit 

edilir. Bu Ģekilde hazır hale getirilen suni vajene vidalı deliğinden, sıcaklık ve basınç 

sağlamak üzere sıcak su konur. Kimi suni vajen modellerinde ise, sıcak su penisin gireceği 

uçtan konup, daha sonra iç lastiğin ucu geriye kıvrılıp tespit edilmektedir. Konulan su, 

sıcaklık ve basıncı birlikte sağlandığından suni vajen boĢluğuna ne kadar su konulacağını, 

ısının ne olacağını hayvan türlerine, sperma alma mevsimine ve çevre ısısına göre ayarlamak 

gerekmekle beraber su silindirin 2/3'üne kadar doldurulmalı, ısısının da 40 °C'nin altında 

bulunmamasına özen gösterilmelidir. 
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Resim 1.3: Kullanıma hazır suni vajen 

 

Suni vajenin kayganlığı ise, penisin gireceği uca steril vazelin sürmekle sağlanır. 

Vazelin, bir cam baget yardımıyla uç kısmına fazla derine kaçmadan az miktarda 

sürülmelidir. Özellikle, aygırlarda penis vajen içinde gidip gelme hareketi yaptığından fazla 

vazelin sperma ile bulaĢıp kalitesini bozabilir. Son yıllarda özellikle boğalardan sperma 

almak için vazelin kullanılmamakta olup sıcaklık, basınç ve kayganlık sıcak su ile 

sağlanmaktadır. Doğal vajenin koĢulları sağlanarak hazırlanan suni vajenin, belli ısı 

derecesinde ve hijyenik bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

hazırlanan suni vajen, bir etüve konarak sperma alma zamanına kadar bekletilmelidir.  

 

1.3.1.4. Suni Vajenin Temizlenmesi, Sterilizasyonu ve Saklanması 

 
Suni vajenin temizlenmesi ve sterilizasyonu çok önemlidir. Tüm parçalar biribirinden 

ayrıldıktan sonra su ile yıkanıp durulanır. Hemen yıkanmayacak ise ayrılan parçalar ılık suya 

daldırılarak bekletilmelidir. Suni vajen silindiri, deterjanlı su ve fırça ile yıkanarak su ile 

durulanmalı ve havada kurutulmalıdır. Suni vajen iç lastiği ve kauçuk huni içi dıĢına 

çevrildikten sonra deterjanlı su ve fırça ile iyice temizlenerek çeĢme suyu ile durulanmalı 

daha sonra distile sudan geçirilmeli, en sonunda da beĢ dakika süreyle %70’lik etil alkol 

içerisinde tutulmalıdır. Ġç lastik ve kauçuk huni, % 70’lik alkolde tutulmadan önce 15 dakika 

kaynatılabilir. Bu parçalar alkolle çalkalandıktan sonra kuruması için tozsuz bir yere bir 

dolabın içine asılarak kurutulmalıdır. Daha sonra her bir parça temiz bir kağıt havluya 

sarılarak bekletilir. Sürekli olarak kullanılmayan parçalar buzdolabında saklanabilir. 

 

1.3.2. Elektroejakulasyon Yöntemiyle Spermanın Alınması 
 

AĢım yapma yeteneğini kaybetmiĢ sakat, libidosu zayıf ancak genetik yönden değerli 

erkek damızlıklar ile vücut yapıları arasındaki farklılıklar nedeniyle çiftleĢmeyen hayvan 

türlerinden sperma almak için kullanılan bir yöntemdir.  

 

Bu yöntemin özelliği, bel ve sağrı kesiminden kök alan ve genital organları besleyen 

sinirlerin uyarılma sonucu ereksiyon ve ejakülasyonun sağlanmasıdır. Bu yöntemle, rektum 

içerisine sokulan bir çubuk vasıtasıyla giderek artan oranda elektrik akımı verilerek 

ereksiyon ve ejakülasyon oluĢturulmaktadır. Çubuğun ucu bel omurlarının ventraline 

dayanarak uyarım daha da artırılabilmektedir. Zorunlu durumların dıĢında sık kullanılan bir 

yöntem değildir.  
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Resim 1.4: Elektroejakülasyonda kullanılan araç 

 

Sperması alınacak erkeğin çok iyi tespit edilmesi, iyi bir elektrik akımı etkisi elde 

etmek için de rektumun iyice temizlenmesi gerekmektedir. Hayvan iyi tespit edilemediği 

takdirde çeĢitli kırıklar ve felce varan kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.  

  

Elektrik akımının etkisiyle ereksiyon ve ejakülasyon baĢlayınca prepisyumun uç 

kısmına bir sperma toplama kabı tutularak sperma alınır.  

 

1.3.3. Ampullaların Masajı ile Sperma Alınması 

 
Bu da, elektro-ejakülasyon yöntemi gibi sıkça baĢvurulan bir yöntem değildir. 

Özellikle sakat ve düĢük libidolu boğalarda kullanılmakta olup bu konuda pratik yapmıĢ 

kiĢilerce uygulanması zorunludur.  

 

Bu yöntemle boğalardan sperma almak için, önce prepisyum ve rektum temizlenir. 

Rektuma girildikten sonra masaj yapılacak ampulla, parmaklar arasına alınır. El hafifçe 

aĢağıya doğru bastırıldığında pelvis kemiğinin üzerinde iki ampullanın meydana getirdiği 

üçgen Ģeklinde bir boĢluk hissedilir. Bu üçgenin sağ ve sol kenarlarını ampulla duktus 

deferensler teĢkil eder. Bu üçgenin apeksinde iki vezikula seminalis, uretra ile birleĢir. 

Bunun hemen gerisinde de vezikula seminalis, üretranın pelvik kısmı ve Cowper bezi 

hissedilir. Her iki ampulla parmaklar arasına alınarak masaj yapılır. Masaj sırasında 

ejakülasyon olur ve sperma prepisyumun alt ucunda tutulan sperma toplama kabına alınır.  

 

Böylece, değiĢik yöntemlerle alınan ejakülatlar; miktar, renk, kıvam, pH, motilite, 

yoğunluk ve morfolojik özellikleri gibi, temel spermatolojik özelliklerinin belirlenip 

değerlendirilmesi için laboratuvar incelemeye alınır.  
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1.4. Aygırdan Sperma Alınması 

 
Günümüzde en sık Hannover modeli suni vajen kullanılmaktadır. Aygırda kullanılan 

suni vajen diğer çiftlik hayvanlarında kullanılanlara göre daha uzun ve geniĢtir.  

 

 
Resim 1.5: Aygırdan sperma almada kullanılan fantom 

 

Aygırlardan sperma almak için ya kızgınlık gösteren bir kısrak ya da fantoma 

gereksinim vardır. Kızgınlık göstermeyen ya da gebe olmayan kısraklara östrojen hormonu 

verilerek (5-10 mg stilbestrol) kızgınlık göstermeleri sağlanabilir. Fantoma atlatılarak 

sperma almak için  aygırların genç yaĢta alıĢtırılmaları gerekir.  

 

Aygırlardan sperma almak için kullanılacak yerin ortalama 4 m yüksekliğinde ve 5 x 5 

m eninde ve oda sıcaklığının da 10 °C'nin altında olmaması gerekir. Sperma almak için 

kızgınlık gösteren kısrak sperma alınacak yerde köstekle tespit edilir. Sperması alınacak 

aygır, iki kiĢi tarafından tutularak sperma alınma yerine getirilir. Kısrağın etrafında 

dolaĢtırılarak ya da kısraktan belli uzaklıkta tutularak libidonun uyarılması ve penisin 

ereksiyona geçmesi sağlanır. Daha sonra, önceden hazırlanarak etüvde bekletilen suni vajen 

alınır ve kısrağın sağ tarafında beklenir. Irklara ve bireylere göre değiĢmekle beraber suni 

vajen ısısının 42-45°C olması gerekir. Daha sonra penisin rahat çalıĢması için suni vajenin 

içindeki su 1/3 oranında boĢaltılır.  

 

 
Resim 1.6: Aygırdan sperma alınması öncesi hazırlıklar 
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Bu iĢlemler tamamlandıktan sonra aygırın kısrağa atlamasına izin verilir. Aygır 

atladıktan sonra, sol elle penis üstten tutulup vajene girmesi sağlanır ve alttan destek verilir. 

Aygır bir süre gidip gelme hareketi yapar ve sonra, sperma vermeye baĢladığında kuyruğunu 

yukarı aĢağı doğru hareket ettirir.  

 

 
Resim 1.7: Aygırdan sperma alınması 

 

Sperma vermesi tamamlandıktan sonra, suni vajenin pistolesi açılarak suyun akması 

ve ĢiĢen penisin vajenden rahatlıkla çıkması sağlanır. Toplanan sperma laboratuvarda 

değerlendirmeye alınır. Aygırlardan, ortalama 3 aylık çiftleĢme mevsimi süresince (Mart - 

Haziran) her gün sperma alınabilir. Ancak gün aĢırı almak sperma kalitesi bakımından daha 

uygundur. 

  

 
Resim 1.8: Aygırdan sperma alma 

 

1.5. Boğadan Sperma Alınması 
 

Bugün pratikte en sık suni vajen yöntemi kullanılmaktadır. Boğadan sperma almak 

için kullanılan suni vajenin Ġngiliz, Sovyet, Danimarka ve Hannover modelleri vardır. Bütün 

tiplerde ortak özellik sert kauçuktan yapılmıĢ olmaları, bir iç lastik ve toplama kadehinin 

bulunmasıdır. Bütün modellerde; uzunluk 300-600 mm, çap 50-80 mm olup iç lastiğin 

uzunluğu ise ortalama 400-800 mm'dir.  
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Boğanın cinsel uyarıma getirilmesi ve suni vajenle sperma alınabilmesi için bir 

partnerin bulunması gerekir. Bu iĢ için en iyisi kızgın bir inektir. Bazı suni tohumlama 

istasyonlarında boğayı boğaya atlatarak da sperma alınmaktadır. Kimi ülkelerde ise, fantom 

adı verilen yapay maketler de bu amaçla kullanılabilmektedir. Boğadan sperma almak için 

kullanılacak yer temiz, aydınlık, en az 2,5 x 3,5 m ölçülerinde, tavanı yüksek ve geniĢ 

olmalıdır.  

 

 
Resim 1.9: Sperma alınacak damızlık boğanın getirilmesi 

 

Boğa, sperma alma yerine getirildiğinde önce çekilecek hayvanın etrafında gezdirilir. 

Daha sonra 2-3 kez boĢ atlayıĢ yaptırılarak iyi bir cinsel uyarım sağlanır. Cinsel uyarım 

sayesinde kauda epididimisten ampullalara doğru spermatozoa akımı hızlandırılmıĢ olur.  

 

 
Resim 1.10: Sperma alınacak boğada cinsel uyarımın sağlanması 

 

Boğalardan spermatolojik özellikleri normal olan sperma alabilmek için; uyarım, 

temas ve çiftleĢme reflekslerinin yeterince oluĢması sağlanmalıdır.  
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Resim 1.11: AĢım pozisyonundaki boğa 

 

Yeterli cinsel uyarıma ulaĢtığına karar verilen boğa hazırlanan kızgın inek veya 

fantoma aĢtırılır. Boğa arama hareketleriyle penisini vulvaya yönlendirmek ister. Bu esnada 

sperma alacak kiĢi, önceden hazırlanmıĢ, 40-42°C'lik ısıya sahip olan suni vajeni penis ile 

yer arasında 45°'lik açı yapacak Ģekilde sağ eliyle tutar. Sol elinin avuç içiyle prepisyumdan 

yumuĢak bir biçimde yakalayıp, penisin suni vajenin vazelinli ucuna değmesini ve bu 

uyarımla bir hamlede ejakülasyon oluĢmasını sağlar.  

 

 
Resim 1.12: AĢım pozisyonundaki boğaya suni vajenin yerleĢtirilmesi 
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Resim 1.13: Suni vajen yöntemi ile alınmıĢ sperma 

 

Sperma alındıktan sonra boğa çekilen hayvanın üzerinden iner. Alınan sperma ise 

vakit geçirmeden kontrol edilip değerlendirilmelidir. Boğadan normal olarak haftada 1-2 kez 

sperma alınabilir. Ancak, zorunlu durumlarda bakım ve beslenmesine özen göstermek 

koĢuluyla haftada 3 kez de sperma alınabilir.  

 

1.6. Koçtan Sperma Alınması 
 

Koçtan sperma, suni vajen ve elektro- ejakülasyon yöntemleriyle alınabilir. Pratikte en 

sık kullanılan yöntem suni vajendir. Koçlardan sperma alabilmek için çekilen hayvanın 

mutlaka kızgın bir koyun olması gerekmektedir. Aksi takdirde, sperma almak mümkün 

değildir. Partner olarak kullanılacak koyunun sperma alma yerinde, bir yarım travayda tespit 

edilmesi gerekir.  

 

 
Resim 1.14: Sperma almada kullanılan damızlık koç 
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Koçtan sperma almak için kullanılan suni vajenin uzunluğu 22 cm, çapı da 5,5 cm 

kadardır. Sperma alma esnasında, suni vajen iç ısısının mevsime ve hava koĢullarına bağlı 

olarak ortalama 42-45°C arasında olması sağlanmalıdır. 

  

 
Resim 1.15: Koçtan sperma almada kullanılan suni vajen 

 

Koçtan sperma almak için sperma alacak kiĢi, önceden hazırlanmıĢ olan suni vajeni 

sağ eline alıp, tespit edilmiĢ partnerin sağ tarafında bekler. Koç kızgın koyuna atladığında sol 

elin avuç içiyle prepisyumdan tutarak yumuĢak bir biçimde penisin vajene girmesini sağlar. 

Koç bir hamlede ve hızlı bir Ģekilde sperma verdiğinden koçun partner olan diĢiyi aĢmasına 

izin vermemek gerekir. Diğer bir önemli nokta da, penisin yerle 45°'lik bir açı yapacak 

biçimde vulvaya yönlendirilmesidir. Bu bakımdan teknisyen suni vajeni sağ elinde, yerle 

45°'lik açı yapacak biçimde tutmalıdır.  

 

Sperma alındıktan sonra suni vajenin içindeki su boĢaltılarak suni vajen iç lastiğinin 

kıvrımlarında kalan spermanın olduğu gibi toplama kadehine geçmesi sağlanır. Bu Ģekilde 

alınan spermalar, spermatolojik özelliklerinin saptanması ve değerlendirilmesi için 

laboratuvara gönderilir.  

 

Koçlarda genellikle çiftleĢme mevsimi süresince her gün sperma alınabilir. Zorunlu 

durumlarda iyi bakım ve beslenme koĢuluyla günde 2-3 kez de sperma alınabilmektedir.  

 

1.6.1. Koçtan Elektroejakülasyon Yöntemi Ġle Sperma Alma 

 
Yan yatırılan koç, arka ve ön ayakları ile baĢı iki ya da üç yardımcı tarafından 

tutularak zapt-ı rapt altına alınır. Probun ucu vazelin ile kayganlaĢtırılır. Prob serum 

fizyolojik bulunan kaba daldırıldıktan sonra rektuma 8-10 cm kadar sokulur. Elektrik 

uyarımları baĢlamadan önce fleksura sigmoidea düzeltilerek penis uzatılır. Diğer bir 

yardımcı tarafından tutulan dereceli sperma toplama kadehi bir huni yardımıyla penise 

yönlendirilir. Elektrik uyarımları 2 volttan 8 volta kadar kademeli bir Ģekilde artırılır. Birkaç 

saniye aralıklarla gerçekleĢtirilen uyarımlardan sonra ejekülasyon gerçekleĢir. Sperma alma 

sırasında hijyenik kurallara özen gösterilmelidir.  
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1.7. Tekeden Sperma Alınması  
 

Tekeden sperma almak için pratikte en sık suni vajen yöntemi kullanılır. Tekede 

kullanılan suni vajen silindirinin uzunluğu 7-21 cm arasında olup çapı da 5 cm kadardır. 

Sperma alma sırasında suni vajen iç ısısının ortalama 40-42°C arasında olması gerekir.  

 

Koç ve diğer türlerden farklı olarak biraz ürkek olan tekelerin (özellikle Ankara keçisi 

tekelerinin) suni vajene iyice alıĢtırılması gerekir. Tekeler, çevre faktörleri ve ırklara göre 

değiĢmekle birlikte 6- 7 aylıktan itibaren sperma almak için kullanılabilir.  

 

 
Resim1.16: Tekeden suni vajen yöntemi ile sperma alınması 

 

Tekelerden sperma almak için kızgınlık gösteren bir diĢi keçi gerekir. Kimi ırklarda, 

alıĢtırılmak koĢuluyla, kastre edilmiĢ erkek tekeler de partner olarak kullanılabilir. Kızgınlık 

gösteren diĢi keçi yarım travayda veya bir bakıcıya tutturularak tespit edilir. Sperma alacak 

kiĢi önceden hazırlanmıĢ suni vajeni sağ eline alıp, partnerin sağında durarak tekenin keçiye 

atlamasını bekler. Teke atladıktan hemen sonra sol elinin avuç içiyle prepisyumdan tutarak 

penisi suni vajene girebilmesi için yönlendirir. Tekeler de koçlar gibi bir hamlede ve çok 

çabuk sperma verdiklerinden dikkatli olmak gerekir. Alınan sperma laboratuvarda 

değerlendirilir.  

 

Tekelerden de koçlarda olduğu gibi normalde her gün 1 kez, zorunlu durumlarda 

günde 2-3 kez sperma alınabilir.  

 

1.8. Köpekten Sperma Alınması 
 

Köpekten sperma; masaj, suni vajen ve elektro- ejakülasyon yöntemleriyle alınabilir. 

Pratikte en yaygın olarak ise masaj yöntemi kullanılır. Bu yöntemle sperma alabilmek için; 

plastik eldiven, üç adet steril sperma toplama kadehi ve antibiyotik solüsyonuna gereksinim 

vardır. Seksüel uyarım için kızgınlık gösteren diĢi bir köpeğin arkasında tutulan erkek 

köpeğin yan tarafında durularak penisin ereksiyon haline gelmesi beklenir.  
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Penis ereksiyon haline geçtikten sonra, baĢ ve iĢaret parmaklarıyla prepisyum yavaĢça 

geriye çekilip glans penis üzerine masaj yapılır. Kısa bir süre sonra, ilk sekresyon gelmeye 

baĢlar. Bu sekresyonun bitimine doğru penis, köpeğin iki bacağı arasından arkaya alınıp, ana 

ejakülat ayrı bir sperma toplama kadehine toplanır. Ana ejakülatın alınmasını takiben ayrı bir 

toplama kadehine de son sekret biriktirildikten sonra antibiyotik solüsyonundan glans penis 

üzerine sürülerek prepisyumdan tekrar içeriye çekilmesi sağlanır.  

 

1.9. Kediden Sperma Alınması 
 

Kediden daha çok suni vajen yöntemiyle sperma alınabilir. Terbiye edilerek alıĢtırılan 

erkek kediden 2-3 hafta içinde bu yöntemle sperma almak mümkündür.  

 

Erkek kediyi uyarmak için penisi sabit kavrama ve pelvis üzerine yapılan basınç 

yeterlidir. Ergin erkek kedide penis ereksiyona ulaĢınca uygun suni vajen penis üzerinden 

kaydırılarak 1-4 dakika içinde sperma alınabilir.  

 

Alınan ana ejakülat; miktar, renk, kıvam, pH, motilite, yoğunluk ve morfolojik 

özellikleri baĢta olmak üzere değerlendirilmek için laboratuvar kontrolüne alınır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak suni vajen yöntemi ile erkek 

hayvandan sperma alabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel hijyeni sağlayınız.  Tertipli ve temiz olunuz. 

 Suni vajene sıcak su koyunuz. 

 Vajen boĢluğuna konulacak su 

miktarını ve ısısını hayvan türlerine, 

sperma alma mevsimine ve çevre 

ısısına göre ayarlayınız. 

 Suyu silindirin 2/3'üne kadar 

doldurabilir ve sıcaklığını da 

40°C'nin altında kalmayacak Ģekilde 

ayarlayabilirsiniz.  

 Suni vajene kayganlaĢtırıcı sürünüz. 

 KayganlaĢtırıcı, bir cam baget 

yardımıyla uç kısmına fazla derine 

kaçmadan az miktarda sürülmelidir. 

 KayganlaĢtırıcı olarak sıvı vazelin 

kullanabilirsiniz. 

 Sıvı vazelinin saf ve steril olmasına 

dikkat ediniz. 

 Damızlık hayvanın aĢım yapması için 

kullanılacak hayvanı spermanın alınacağı 

standa getiriniz. 

 Atlarda fantomda kullanabilirsiniz. 

 Spermanın alınacağı damızlık hayvanı 

getiriniz. 

 Erkek damızlık hayvanları sperma 

alma yerine getirirken sert 

davranıĢlardan kaçınınız. 

 Boğaların sevk ve idaresinde burun 

halkası takılı olması iĢlemi 

kolaylaĢtırır. 

 Damızlık hayvanın aĢım pozisyonu 

almasını bekleyiniz. 

 Yeterince cinsel uyarımın olmasını 

sağlayınız. 

 Damızlık hayvan aĢım davranıĢı gösterdiği 

anda penisin suni vajene girmesini 

sağlayınız. 

 Koç ve teke bir hamlede ve hızlı bir 

Ģekilde sperma verdiğinden partner 

olan diĢiyi aĢmasına izin 

verilmemelidir. 

 Dikkatli ve pratik olunuz. 

 Suni vajeni tutarken yerle yaptığı 

açıya dikkat ediniz. 

 Ejakülasyonun gerçekleĢtiğini 

gözlemleyiniz. 
 Sperma alınıncaya kadar bekleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ejakülasyondan sonra suni vajeni 

çıkarınız. 

 ĠĢlem sonrası suni vajenin temizlik ve 

bakımını yapınız. 

 Spermanın toplandığı tüpü suni vajenden 

çıkarınız. 

 Soğuk havalarda spermanın ısısının 

korunmasına dikkat ediniz. 

 Alınan spermayı değerlendirileceği 

laboratuvara götürünüz. 

 Sperma vakit geçirmeden kontrol 

edilip değerlendirilmelidir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı  aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 
 

AĢağıda verilen soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi suni vajen için doğru bir ifade değildir? 

A) Sıcaklık ve basınç özelliği suni vajene konulan sıcak suyla sağlanır. 

B) Suni vajenin iç ısısı en fazla 37 °C olmalıdır. 

C) Suni vajenin kayganlığı saf steril vazelinle sağlanır. 

D) Suni vajen silindiri sert kauçuktan, iç lastiği yumuĢak bir maddeden yapılır. 

E) Suni vajenin uzunluk ve çapı hayvan türüne göre farklılık gösterir. 

 

2. AĢağıdaki hayvanlardan hangisinden suni vajen yardımı ile sperma alınmaz? 

A) Boğa 

B) Koç 

C) DevekuĢu 

D) At 

E) Teke 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi ejakülatın tanımıdır? 

A) Suni vajen parçalarından biridir. 

B) Spermatozoonların toplu hareketlerine denir. 

C) Spermatozoonlarda ölülük-canlılık oranını saptamada kullanılan yöntemdir. 

D) Testislerin içinde yer aldığı kese benzeri organdır. 

E) Erkek hayvandan bir defada elde edilen spermadır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi koçlardan sperma alınmasında suni vajen iç ısısının olması 

gereken ortalama sıcaklık derecesidir? 

A) 30˚C - 35˚C 

B) 35˚C  - 37˚C 

C) 50˚C  - 55˚C  

D) 42˚C - 45˚C 

E) 46˚C - 49˚C 

 

5. Koçlardan çiftleĢme mevsimi süresince sperma alma aralığı ne kadar olmalıdır? 

A) Haftada bir defa 

B) Haftada iki defa 

C) Haftada üç defa 

D) Haftada dört defa 

E) Her gün 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Çiftlik hayvanlarından sperma almada en sık kullanılan yöntem aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Elektroejakülasyon 

B) Masaj 

C) Suni vajen 

D) Ampullaların masajı 

E) Spektroejakülasyon 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile erkek damızlık hayvanlardan alınan spermanın kısa ve uzun 

süreli muhafazasını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yakınınızdaki suni tohumlama yapan veteriner kliniklerine giderek suni 

tohumlamada kullandıkları spermayı nereden temin ettiklerini ve sperma 

alırken nelere dikkat ettiklerini araĢtırınız. 

 Yakınınızdaki suni tohumlama yapan veteriner kliniklerine giderek suni 

tohumlamada kullandıkları spermayı nasıl muhafaza ettiklerini araĢtırınız. 

 

2. SPERMANIN SAKLANMASI 
 

Suni tohumlamanın ilk uygulandığı yıllarda toplanan spermalar taze olarak hemen 

kullanıldığı için erkek damızlıklardan gereği gibi ve uzun süre yararlanılamamaktaydı. Aynı 

zamanda belli zamanlarda tohumlamaya hazır, yeter sayıda kızgın diĢi bulunmaması 

nedeniyle alınan spermalar kullanılamadan ziyan olmaktaydı.. Bu nedenle spermanın 

özelliklerini yitirmeden gerek hacmini, gerekse yaĢama süresini arttırarak spermayı saklama 

olanakları üzerine yapılan yoğun bilimsel çalıĢmalar sonucunda, hem kısa hem de uzun 

süreler için spermatozoa'nın dölleme gücünü yitirmeden saklanabilmesi mümkün olmuĢtur.  

 

Dondurarak saklamayı geliĢtirmek için yapılan baĢarılı araĢtırmalara rağmen bazı 

spermatozoalar dondurma ve çözme aĢamalarında ölmektedir. Dondurma ve çözme 

sırasındaki hücre ölümlerinin sebepleri tamamen anlaĢılamamıĢtır. Bilinen iki sperma ölümü 

ve zarar görmesi Ģunlardır:  

 

a) Spermatozoada buz kristalleri oluĢumu (hücre içi buz oluĢumu) nedeniyle hızlı 

soğutma yapılırken sperm membranına geri dönüĢümü olmayan zararlar verilmesi.  

 

b) Yüksek konsantrasyonlu çözücü kullanıldığında düĢük oranlarda soğutma ve çözme 

yapılması sonucunda hücreye su kaybettiren katmanların oluĢumu (çözücü etkileri).   

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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DeğiĢik sulandırıcılar denenerek spermanın daha uzun süre tohumlamada 

kullanılabilirliği araĢtırıldı. Sonunda daha çok kimyasal ve biyolojik özelliğe sahip 

maddelerden oluĢan ve spermaya zarar vermeyecek sulandırıcılar bulundu. BaĢlangıçta 

spermayı sulandırıp +5°C'de tutarak 3-4 güne kadar tohumlamada kullanmayı baĢaran 

araĢtırıcılar, bu sürenin de yeterli olmadığını anlayınca spermayı -79°C ve -120°C'de 

dondurup uzun süreli saklamanın yollarını araĢtırıp, geliĢtirdiler. Özellikle bu çalıĢmalarla 

spermatozoa' yı derin dondurmanın (deep-freezing) etkisinden koruyan gliserini kullandılar. 

Ayrıca sulandırılmıĢ spermadaki spermatoza'nın diĢi genital organların mikro florasından 

etkilenmesini önlemek için sperma sulandırıcılarına değiĢik antibiyotikler katılması gereğini 

de ortaya koydular.  

 

Spermanın saklanması, spermatozoa'nın uygun sulandırıcılar içinde hareketlerinin 

sınırlandırılmasını sağlamakla mümkündür. Bu da, ancak spermanın ısısının uygun biçimde 

düĢürülmesi sayesinde olmaktadır.  

 

Günümüzde sperma, kısa veya uzun süre (dondurularak) saklanabilmektedir.  

 

2.1. Spermanın Kısa Süreli Saklanması 
 

Bu yöntem, alınan spermaların bir kaç gün içinde kullanılmasını sağlamaktadır. 

Sperma alındıktan, gerekli spermatolojik muayeneleri ve değerlendirilmeleri yapıldıktan 

sonra tekniğine uygun olarak sulandırılıp (tohumlama dozuna göre) +5 °C'de muhafaza 

edilerek tohumlamada kullanılabilir. Ülkemizde de dondurulmuĢ sperma uygulamasına 

geçilmeden önce bu Ģekilde saklanan spermalar ile yoğun bir biçimde sığır suni tohumlaması 

uygulanmıĢtır. Yine bu yöntem günümüzde at suni tohumlamasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Aygırlardan alınan spermalar uygun sulandırıcılar ile sulandırılarak 

+5°C'de bekletilip, kızgınlık gösteren kısraklar tohumlanmakla ve normal bir döl verimi 

alınmaktadır.  

 

Aygır spermasını sulandırarak kısa süreli korumak amacıyla;  

 

Yağsız süt 2,4 g  

Glikoz 4,9 g  

Sodyum bikarbonat 1,6 ml  

Bidistile su 96,0 ml  

Gentamisin 100,0 mg, sulandırıcısı pratikte yoğun bir biçimde kullanılmaktadır.  

 

2.2. Spermanın Uzun Süreli Saklanması 
 

Bu tekniğin dayandığı temel ilke, uygun tekniklerle sperma ısısının -79 °C ile -120 

°C'ye kadar düĢürülerek sıvı azot içinde (-196 °C) muhafaza edilmesidir. Sperma değiĢik 

hayvan türlerine ve ırklarına göre değiĢen teknik ve yöntemlerle dondurulmakta olup, 

hepsinde ortak temel prensipler vardır. Bunların baĢında spermanın uygun sulandırıcılar ile 

sulandırılması gelmektedir.  
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Spermayı sulandırmak için kullanılacak sulandırıcıların kimi temel özellikleri taĢıması 

gerekmektedir. Bunlar;  

 

 Ozmotik basıncı izotonik olmalı ve hayvan türlerindeki kanının ozmotik 

basıncına uymalıdır 

 Spermatozoanın yaĢaması için (canlılığını ve aktivitelerini uzun süre 

sağlamalı) gerekli olan sentetik kimyasal maddeler arasında bir denge 

olmalıdır,  

 Gerek aerob, gerekse anaerob koĢullarda spermatozoanın beslenmesini 

sağlayacak besin maddelerini içermelidir,  

 Soğuk Ģokuna karĢı spermatozoayı korumalıdır.  

 Spermatozoanın metabolizma artıklarından meydana gelen toksik tesirleri 

ortadan kaldıracak kimyasal maddeler içermelidir,  

 Spermatozoa' ya ve diĢi genital organlarına zarar verecek, fertilizasyonun 

Ģekillenmesine, döllenmiĢ yumurtanın implantasyonuna ve geliĢmesine engel 

olabilecek enfeksiyon etkenlerini taĢımamalıdır,  

 Sulandırıcılarda bulunan kimyasal ve biyolojik maddeler her zaman 

bulunabilen ucuz maddeler olmalıdır.  

 

Bunların yanında, sperma ile sulandırıcının aynı ısı derecesinde olması gerekir. 

Spermatozoa ani ısı değiĢimlerinden çabuk etkilenir. Ayrıca temel bir prensip olarak, 

sulandırıcı spermaya kademeli bir biçimde katılmalıdır. Sperma hiçbir zaman sulandırıcıya 

katılmaz. Spermaya katılan sulandırıcının miktarı; ejakülat miktarı, sperma motilitesi ve 

yoğunluğu ile hayvan türlerine göre bir tohumlama dozunda bulunacak aktif spermatozoa 

sayısına göre belirlenir.  

 

Spermanın uzun süre saklanabilmesi için, yukarıdaki özellikleri taĢıyan ve hayvan 

türlerine göre en uygunu olan sulandırıcılar ile sulandırılıp dondurulması gerekmektedir.  

 

Spermayı dondurmak için ise, bütün türlerde değiĢmeyen prensipler Ģöylece 

sıralanabilir. 

 

 Spermanın alınması, 

 Alınan spermanın laboratuvarda tüm spermatolojik özelliklerinin (miktar, 

motilite, pH, yoğunluk ve morfoloji gibi) belirlenmesi,  

 Türlere göre belli oranlarda gliserin içeren sulandırıcılar ile sulandırılması,  

 Spermanın dozlanması,  

 Ne içinde (normal, mini, maksi ve makrotüp) dondurulacaksa ona çekilmesi,  

 Belli süre +4 °C'de alıĢıma (Equilibration) tutulması,  

 Sıvı azot buharında dondurulması (-79 °C ile – 120 °C), 

 DondurulmuĢ spermanın -196°C'de sıvı azot tankı içinde muhafaza edilmesi,  

 

Sperma günümüzde ya kuru buz üzerinde pellet, ya da sıvı azot buharında payetler 

içinde dondurulmaktadır. Bu dondurma teknik ve yöntemlerinde temel prensipler aynı 

olmakla beraber hayvan türleri arasında kimi farklılıklar da vardır. Hangi yöntemle olursa 

olsun dondurulan spermalar containerler içinde -196 °C'de muhafaza edilerek, tohumlamada 

kullanılmak üzere uygulayıcılara gönderilir. 
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2.3. Azot Termosunun (Konteyner) Özellikleri 
 

Ġçerisinde payetlerin saklandığı sıvı azot termosları büyüklükleri, kapasiteleri azot 

tutma süreleri gibi özellikleri ve tiplerine göre değiĢiklik arz etmektedir. Genel olarak azot 

termosu çelik veya alüminyumdan yapılmıĢ, çift cidarlı olup arasında vakum ve izolasyon 

materyali bulunmaktadır. Azot termosu, dıĢ tankın içinde bir boyunla asılı duran iç ve dıĢ 

tanklar arasında etkili bir izolasyon sistemi bulunan vakumlu büyük bir metal ĢiĢedir. Bu 

sistem, içerisindeki sıvı azot sayesinde payetleri -196 °C de tutmaktadır. Sıvı azot tankı 

kullanılmadığı zamanlar tamamen ağzı kapalı olarak tutulmalıdır. Yeni alınan sıvı azot 

termoslarına genel olarak bir veya iki yıl süreli vakum garantisi verilmektedir. Vakum 

garantisinin yanında azot kaybının da yüksek olmaması gerekir.  

 

Yeni alınan azot termosunun vakum ve azot kayıp kontrolü için; öncelikle azot 

termosa tamamen doldurularak iki gün bekletilir. Ġki gün sonra eksilen azot tamamlanarak 

termos tartılır. Azot termosu açılmadan 4 gün süre ile bekletilerek ikinci kez tartılır. Ġki tartı 

arasındaki fark 4 günlük azot kaybını verir. Saha Ģartlarındaki azot kaybı  bulunan değerin 

1,6 katıdır. Azot ikmalinin ayda bir kez yapıldığı ülkemizde boyun ve kapak kısmı dar olan 

6-10 kanisterli 8-10 lt' lik azot termosları daha kullanıĢlıdır.  

 

2.4. Azot Termosunun Bakımı 
 

Azot termosunun bakımında dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi 

vakumun kaybolmasını önleyerek azot gazının dıĢarı çıkmasına engel olmaktır. Vakumun 

bozulması halinde azot kullanımı artarak sıvı azot termosunun kapağında buzlanma ve 

dıĢında terlemeler görülür. Azot termosunun dıĢında görülen terleme belirtileri vakumun tam 

olmadığının ifadesidir. 

 

  
Resim 2.1: Vakum özelliği kaybolmuĢ azot termosu 
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Tankın boyun kısmı kaba bir Ģekilde taĢındığı zaman kolaylıkla çatlayıp kırılabilir ve 

izolasyon bozulabilir. Bu durumda sıvı azot hızla buharlaĢır ve tahribat Ģiddetli ise tankın dıĢ 

cidarında bir buz veya kırağı tabakası oluĢur. Azot kaybının hızlı olduğu hallerde, azot 

ilavesi hemen yapılarak payetler içerisindeki spermatozoonların zarar görmesi 

engellenmelidir.  

 

Ayrıca sıvı azot termosundan azot buharlaĢması çevre ısısı ile ilgilidir. Çevre ısısının 

yüksek olduğu ortamlarda azot kaybı artar. Bu nedenle sıvı azot termosunun serin yerde 

tutulmasında fayda vardır. Azot termosunun kapağı azotun buharlaĢmasına izin vermelidir. 

Kapağın tamamen kapatılması gazın dıĢarıya çıkarmaması patlamaya neden olabilir. Bu 

nedenle kapak, buharlaĢmaya en az seviyede izin vermelidir. Yine kapağın çok açık olması, 

tam kapatılmaması halinde fazla miktarda azotun buharlaĢmasına neden olacağından bu 

noktaya da dikkat edilmelidir. Orijinal kapakların dıĢında kapak kullanılması yukarıda 

saydığımız sakıncaları doğurur. 

 

2.5. Sıvı Azot Termosundaki Azot Seviyesinin Ölçülmesi 
 

Azot termosunda,  azot seviyesi üzeri derecelendirilmiĢ koyu siyah renkte bir ölçü 

çubuğu yardımıyla el feneri ile sıvı azot termosunun içine bakılmak suretiyle tahmini olarak 

veya azot termosunun tartılması suretiyle yapılabilir.  

 

 
Resim 2.2: Sıvı azot tankındaki azot seviyesinin ölçülmesi 

 

Ölçü çubuğu ile azot seviyesi ölçülmek istendiği takdirde çubuk, azot tankının içine 

daldırılarak önce taban ile teması sağlanır. Daha sonra çubuk 5-10 sn kadar azotun içerisinde 

tutulur ve çubuğun sıvı azotun seviyesine kadar olan kısmında soğuma meydana gelir. Ölçü 

çubuğunun dıĢarı çıkarılarak havada sallandırılması ile çubuğun azot içerisine daldırılan ve 

azot ile temas etmiĢ kısmında kırağı tabakası oluĢur. Kırağı tabakasının bittiği yerdeki rakam 

okunarak tankın içerisindeki sıvı azot seviyesi cm olarak okunur.  
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Ölçü çubuğunun bulunmadığı hallerde 70-80 cm uzunluğunda 2-3 cm kalınlığında 

siyah plastik Ģeritler de kullanılabilir. ġerit dıĢarı çıkarıldıktan sonra Ģerit cetvel ile ölçülerek 

azot seviyesi belirlenebilir. Çubuğun azot içerisine daldırılması sırasında sıvı azotun 

damlacıklar halinde dıĢarı sıçraması nedeniyle dikkatli olunmalıdır.  

 

Azot termosunun içerisinde yeterli ısının sağlanabilmesi için azot seviyesinin en az 5 

cm olması gerekir. Sıvı azot gazı % 99 saflıkta olmalı ve spermatozoonlar için toksik 

maddeler içermemelidir (örneğin Metan gibi). Azot termosu ilk kullanımından önce ve daha 

sonra periyodik olarak her yıl en az bir kez spermatozoonlar üzerine toksik etkisi olmayan 

dezenfektanlar (formaldehid buharı, polyoxymethylen tabletleri gibi) ile temizlenmelidir. 

Çünkü sıvı azot termosu içerisinde uzun süre kullanımdan sonra buz kristalleri ve 

payetlerden sızan spermalardan oluĢan tortu birikir.  

 

 
Resim 2.3: Sıvı azot nakli 

 

2.6. Azot Tankına Sıvı Azot Ġlave Edilmesi  
 

SulandırılmıĢ sperma içeren payetler, termoslarda sıvı azot içerisinde saklanır. Sıvı 

azotun sahip olduğu -196°C'lik (tam olarak 195,83°C) ısı insan ve hayvan dokusu için 

yakıcıdır. Sıvı azot gazı 0,808 kg/lt yoğunlukta, renksiz, kokusuz, tatsız, zehirsiz yanıcı ol- 

mayan özelliklere sahiptir. Ancak azot gazı sürekli buharlaĢtığından ve az miktarda azot 

gazının çok fazla sayıda oksijen (O2) molekülünü bağlaması yine O2’nin sürekli olarak 

bulunduğu ortamın üst kısımlarına sıkıĢtırması nedeni ile kapalı ortamlarda bulunan kiĢilerin 

boğulmalarına neden olabilir. Bu nedenle hacimce küçük havalandırılması olmayan kapalı 

alanlarda azot termosu uzun süre tutulmamalıdır. 
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Resim 2.4: Azot termosuna sıvı azot nakli 

 

Azot ilavesi yapılırken kesinlikle ele tam oturmayan azot ile derinin temas etmesi 

halinde hemen çıkartılabilecek deri veya asbestten yapılmıĢ geniĢ eldiven kullanılmalıdır. 

Spermanın sıvı azot termosundan alınması veya sıvı azot termosuna azot ilavesi sırasında 

mümkün olduğunca azotun deri ve gözle  teması önlenmelidir. Deri ile teması halinde hemen 

bol soğuk su ile yıkanmalıdır. Deride vezikül oluĢması halinde, vezikül steril bir sargı bezi 

ile kapatılmalıdır. Göze kaçması halinde de hemen soğuk su ile yıkayıp, doktora 

baĢvurulmalıdır. Azot aktarılması veya azot ile çalıĢılması sırasında mümkünse koruyucu 

gözlük kullanılmalıdır. Ayakların korunması için uzun lastik çizme giyilmelidir. Sayılan 

tedbirler alındıktan sonra sıvı azot termosuna azot ilavesi yapılabilir. 

 

2.7. Azot Tankının Araç Ġle TaĢınması 
  

Azot termosu mutlaka aracın bagajında taĢınmalı ve tespit edilerek devrilmesi 

önlenmelidir. TaĢınma sırasında 35°'den daha eğik tutulmamalıdır. Araçta tespit edilmeden 

taĢınması halinde, ani frenlerde devrilme riskinin bulunduğu unutulmamalıdır.  

 

Azot termosunun taĢınması sırasında Ģekilde görüldüğü gibi metal veya sert lastikten 

yapılan bantlarla  tespit edilmelidir.  

 

Nakil sırasında ve uzun yolculuklarda sıvı azot termosu aracın içinde taĢınmak 

zorunda kalınırsa pencereler açılarak araç sıkça havalandırılmalıdır. Sıvı azot termosunun 

taĢınması kaza anında araç içerisinde bulunanların zarar görmemesi için aracın bagajında 

tespit edilmeli ve darbelerden korunmalıdır. Sıvı azot termosuna yapılan darbeler 

izolasyonun bozulmasına, dolayısıyla azot kaybına neden olur.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak alınan spermanın kısa süreli 

saklanmasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ elbisenizi giyiniz.  KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 Alınan taze spermanın kontrolünü yapınız. 

 Spermanın spermatolojik özelliklerini 

inceleyiniz. 

 Spermanın uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Sperma sulandırıcısını hazırlayınız. 

 Sperma sulandırıcılarının özelliklerini 

inceleyiniz. 

 Hayvan türüne ve sperma miktarına 

uygun özellik ve miktarda sulandırıcı 

hazırlayınız. 

 Sperma ile sulandırıcıyı karıĢtırınız. 

 Spermaya katılan sulandırıcının 

miktarını; ejakülat miktarı, sperma 

motilitesi ve yoğunluğu ile hayvan 

türlerine göre bir tohumlama dozunda 

bulunacak aktif spermatozoa sayısına 

göre belirleyiniz. 

 Sperma ile sulandırıcının aynı ısı 

derecesinde olmasına dikkat ediniz. 

 Sulandırıcıyı spermaya kademeli bir 

biçimde katınız. 

 SulandırılmıĢ spermayı +5°C'de 

buzdolabında saklayınız. 

 Buzdolabının iç ısısının kontrolünü 

düzenli olarak yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate azot termosunun bakımını ve 

taĢınmasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ elbisenizi giyiniz. 
 Eldiven ve çizme giymeyi 

unutmayınız. 

 Azot tankını saklama kutusu içerisine 

yerleĢtiriniz. 

 Azot tankını vakum özelliğinin 

bozulmasına neden olan darbelere 

karĢı korumak için koruyucu özellikte 

bir kutu içerisinde muhafaza ediniz. 

 Azot tankının kapağını açarak ölçme Ģeridi 

yardımıyla azot seviyesini ölçünüz. 

 Azot seviyesini üzeri dereceli koyu 

siyah renkte ölçü çubuğu yardımıyla 

ölçebilirsiniz. 

 Eksilen sıvı azotu huni yardımıyla azot 

tankından ilave ederek tamamlayınız. 

 Hacimce küçük, havalandırması 

olmayan kapalı alanlarda azot 

termosunu uzun süre tutmayınız. 

 Azot ilavesi yaparken ele tam 

oturmayan, azot ile derinin temas 

etmesi halinde hemen çıkartılabilecek 

deri veya asbestten yapılmıĢ geniĢ 

eldiven kullanınız. 

 Ayakların korunması içinde uzun 

lastik çizme giyiniz. 

 ÇalıĢma sırasında mümkünse 

koruyucu gözlük kullanınız. 

 Azot tankında payetleri kontrol ediniz. 
 Payetlerin yerleĢimini sistematik 

yapınız. 

 Eksilen sperma payetlerinden azot tankına 

ilave yapınız. 

 ĠĢlemi seri Ģekilde yapmaya dikkat 

ediniz. 

 Azot tankını araca yerleĢtirerek 

taĢınmasını sağlayınız. 

 Tankın devrilmesine karĢı önlem 

alınız. 

 Kapalı araçta uzun süre taĢıma 

durumunda taĢıtın yeterince 

havalandırılmasına özen gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ – 2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki uygulamalı test ile ölçünüz. 

 

AĢağıda verilen  soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerin hangisi sperma sulandırıcılarının kullanım amaçlarından biri değildir? 

A) Spermanın hacmini arttırmak 

B) Spermatozoonların canlılığını uzun süre devam ettirmek 

C) Spermatozoonları ani ısı değiĢimlerinden korumak 

D) Spermatozoon anomalilerini belli bir üst sınırda tutmak 

E) ÇeĢitli bakterilerin spermatozoonlara zarar vermesini önlemek 

 

2. Spermanın muhafazasında aĢağıdakilerden hangisi amaçlanmaz? 

A) Spermanın metabolizmasını düĢürmek 

B) Ortamdaki besin maddelerinden azami yararı sağlayarak ömrünü uzatmak 

C) Spermadan yararlanma oranını arttırmak 

D) Ekonomik davranmak 

E) Spermanın metabolizmasını hızlandırmak 

 

3. Alınan spermaların bir kaç gün içinde kullanılması için tekniğine uygun olarak 

sulandırılıp kısa süreli saklanmasında muhafaza edilmesi gereken sıcaklık kaç derece 

olmalıdır? 

A) +5 °C           B) – 5 °C       C) – 196 °C             D)  – 100 °C            E) + 38 °C 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi spermanın dondurularak uzun süreli saklanmasında 

spermatozoonların düĢük ısıdan zarar görmesini engelleyen maddedir? 

A) Fizyolojik tuzlu su  

B) Formaldehit 

C) Androjen 

D) Gliserin  

E) Antibiyotik 

 

5. Payetlerde dondurulmuĢ spermanın sıvı azot içerisinde muhafaza edildiği ısı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) -5 ˚C 

B) -196 ˚C 

C) -79 ˚C 

D) -37 ˚C 

E) 0 ˚C 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile spermanın muayenesini ve değerlendirmesini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yakınınızdaki suni tohumlama yapan veteriner kliniklerine giderek 

kullandıkları spermanın canlılık muayenelerini nasıl yaptıklarını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sunu hazırlayarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. SPERMANIN MUAYENESĠ 
 

Spermanın muayenesi yetiĢtiricilikte ve özellikle damızlık seçiminde oldukça önemli 

bir yere sahiptir. Erkek hayvanın damızlık değeri ile ilgili diğer muayenelerde normal 

değerler elde edilse bile spermatolojik özelliklerden herhangi birinde meydana gelen 

olumsuzluk fertilizasyonu doğrudan etkiler. Böyle damızlık hayvan ya da spermalarla 

yapılan tohumlamalardan sonra diĢilerde döl verimi düĢüklüğü ve kısırlık oluĢabilir. Böylece 

ekonomik kayıplara da yol açan bu durum özellikle suni tohumlama organizasyonlarında 

önemlidir.  

 

 
ġekil 3.1: Spermatozoon yapısı 

 

Spermanın muayenesi ve değerlendirilmesi; erkek hayvanların dölleme yeteneklerini 

ortaya koyan iki önemli kriter olan spermatolojik özelliklerin belirlemesi (in vitro) ve 

dölleme güçlerinin ( in vivo) araĢtırılmasıyla tam olarak gerçekleĢtirilebilir.  

 

Ejakülatlarda spermatolojik özelliklerin belirlenmesinde (spermiogram) türler arasında 

az çok farklılıklar olmakla birlikte genelde benzer yöntemler kullanılır. Muayene ve 

bulguların güvenilir olması için sperma muayeneleri 4- 5 gün ara ile en az 2- 3 kez 

tekrarlanmalıdır. Muayene yapılırken hayvanın türü, ırkı, yaĢı ve özellikle çevre koĢulları 

dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Sperma muayenesinde canlı ve aktif hareketli hücrelerle çalıĢıldığı unutulmadan 

spermatozoonlara zarar verecek hareketlerden ve malzeme kullanımından kaçınılmalıdır. 

Spermanın doğrudan güneĢ ıĢığıyla teması engellenmeli, hızlı ısı değiĢimine yol açmayan 

ortamlarda çalıĢılmalıdır. Sperma muayenesinde kullanılan cam ve diğer malzemeler temiz, 

steril ve spermatozoonlara olumsuz etki yapmayacak ısıda (+37°C) olmalıdır. 

 

3.1. Makroskobik Muayene 
 

Ejakülatın dıĢ bakıda gözle muayenesini kapsar. 

 

3.1.1. Sperma Miktarı 
 

Bir ejakülasyonla dıĢarı verilen spermanın tamamının hacmidir. Ejakülat miktarı 

sperma alma iĢleminden hemen sonra, genellikle derecelendirilmiĢ sperma toplama 

kadehlerinden okunarak, gerektiğinde ise ölçüm pipetleri veya silindirleri yardımıyla 

saptanır ve " ml" olarak belirtilir.  

 

Ejakülatın hacmi spermatozoa ve eklenti bezlerinin salgılarından oluĢur. Hayvan 

türüne, ırkına, yaĢına, çevre koĢullarına ve sperma alma yöntemine bağlı değiĢiklik 

gösterebilir.  

 

3.1.2. Spermanın Rengi 
 

Hayvan türüne ve ırkına göre farklılıklar göstermekle beraber, normal ejakülatlarda 

genellikle açık kremden koyu krem rengine kadar değiĢir. Rengin oluĢmasında sperma içinde 

bulunan spermatozoa sayısının etkisi fazladır.  

 

Patolojik durumlar dıĢında sperma renginin oluĢmasında durumlar dıĢında sperma 

renginin oluĢmasında hayvan türüne ve beslenmeye bağlı, normal sayılabilecek farklılıklar 

izlenebilir. Örneğin, Ankara Keçisi Ejakülatının % 40- 50 oranında sarımsı renkte olması, 

meraya dayalı beslenen boğalardan sarı yeĢilimsi renkte ejakülat alınması gibi.  

 

Ejakülatlarda normalin dıĢında renklere de rastlanabilir. Bu durumlar, genital 

organlarda anormal bir durumun olduğunu veya spermaya yabancı maddelerin karıĢtığının 

belirtisidir.  

 

Spermanın sarı-yeĢilimsi renkte gözükmesi, spermada irin bulunduğunu (pyospermie), 

sarı renkte olması idrar karıĢtığını, kırmızı - kahverengi olması kan karıĢtığını 

(hemospermie), partikül veya benzeri tortuların gözükmesi dıĢkı veya diğer yabancı 

maddelerin bulunduğunun belirtisidir.  
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Resim 3.1: Spermadaki renk farklılıkları 

 

3.1.3. Spermanın Kıvamı 
 

Ejakülatın akıĢkanlığını ve viskozitesini gösterir. Sperma sulu kıvamdan krem 

kıvamına kadar değiĢen viskozite gösterebilir. 

 

Spermanın kıvamı, büyük ölçüde içerdiği spermatozoa sayısıyla iliĢkilidir. Örneğin; 

boğalarda az yoğun bir sperma, açık krem renginde, sulu kıvamda ve akıĢkan olduğu halde, 

daha yoğun sperma krem renginde koyu süt kıvamında ve akıĢkanlığı daha azdır.  

 

3.1.4. Spermanın Kokusu 
 

Sağlıklı ve fertil hayvanlardan elde edilen ejakülatlar yumurta sarısını andıran çok az 

aromatik bir kokuya sahiptir. Bunun dıĢındaki kokular irin, kokuĢma vb. patolojik olgular 

olarak değerlendirilir.  

 

3.2. Mikroskobik Muayene 
 

Ejakülatın mikroskobik muayenesi tercihen faz kontrast ve ısıtma tablalı mikroskopla 

yapılır. Natif spermada muayeneler sperma alımından hemen sonra ve spermatozoonların 

çevre koĢullarından en az etkileneceği bir ortamda (laboratuvar) sürdürülür. Muayene 

sırasında spermanın temas edeceği lam, lamel, pipet vb. gibi tüm malzemeler temiz, steril ve 

vücut ısısında olmalıdır.  
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Resim 3.2: Spermanın mikroskobik muayenesi 

 

 
Resim 3.3: Isıtma tablalı ortamda preparat hazırlanması 

 

3.2.1. Kitle Hareketi (Mass-Aktivite) 
 

Spermatozoa yoğunluğu fazla olan natif spermalarda gözlemlenebilen bir hareket 

çeĢididir. Koç, teke ve boğa ejakülatlarında görülmesine karĢılık aygır, domuz ve köpek 

spermalarında çok az belirgin veya görülmez nitelik taĢır. 

 

Kitle hareketi, spermada bulunan ileri yönlü, güçlü harekete sahip spermatozoonların 

yoğunluğuna bağlı olarak oluĢur. Bir ejakülatta ileri yönde ve hızlı hareket eden spermatozoa 

sayısı çok fazla ise, kitle hareketi koyu hatlar halinde kaynama veya dalgalanma Ģeklinde 

görülür. Spermatozoa hareketleri yavaĢ veya az sayıda ileri yönlü ise kitle hareketi ya çok 

yavaĢ dalgalanma veya kaynama Ģeklindedir ya da hiç görülmez.  

 

Kitle hareketi 0-5 veya 0-10 arasında puanlama ile değerlendirilir. Eğer spermada 

hiçbir kitle hareketi gözlenmiyorsa 0; kitle hareketi çok hızlı, kalın hatlarla kaynama veya 

dalgalanma Ģeklinde ise 5 veya 10 puanla değerlendirilir. Değerlendirmeler türe özgü 

özellikler dikkate alınarak yapılır.  
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Muayene için yaklaĢık mercimek büyüklüğünde bir damla sperma kapiller pipet veya 

bagetle lam üzerine konur. Hareketler mikroskobun küçük büyütmeli objektifiyle (X10), 

lamel kapatılmaksızın, doğrudan değerlendirilir. Muayene kısa sürede yapılmalı, 

gerektiğinde tekrarlanmalıdır. 

 
ġekil 3.2: Kitle hareketinin mikroskobik görüntüsü 

 

3.2.2. Spermatozoon Motilitesi 
 

Bir yönde ve güçlü hareket eden spermatozoonların hareketsiz veya diğer hareket 

biçimi gösterenlere oranıdır. Bir yönde ve güçlü hareket niteliği gösteren tek hücreye ise 

motil spermatozoon denir. Motil spermatozoonların spermadaki sayıları, toplam spermatozoa 

içindeki yüzde oranlarıyla hesaplanabilir.  

 

Yalnızca motil spermatozoonların dölleme (fertilizasyon) güçleri olduğu kabul 

edildiğinden yapılacak muayenelerde motilite saptanması önemli yer tutar. Motilite oranının 

belirlenmesiyle hem erkek hayvanların dölleme güçleri büyük ölçüde belirlenir hem de 

ejakülatın değiĢik amaçlarla kullanılması ve değerlendirilmesi olanağı sağlanır. Bu nedenle 

spermatozoa motilitesinin saptanmasında çok dikkatli olmak gerekir. Motilitenin düĢük 

saptanması halinde spermadan daha az veya hiç yararlanılamayacağı yüksek saptanması 

infertilite veya steriliteye yol açabileceği düĢünülmelidir.  

 

Spermatozoa motilitesinin saptanmasında özellikle ısıtma tablalı mikroskobik 

kullanılmalı, lam, lamel, ve pipet gibi malzemelerin temiz ve vücut ısısında olmasına dikkat 

edilmelidir. Spermatozoa motilitesi taze ve sulandırılmıĢ spermada yapılır. Bunun için 

spermadan küçük bir damla alınarak lam üzerine konur ve üzerine 45° lik meyille, lamelle 

kapatılır. IĢık mikroskobunda genellikle orta büyütmede (X 200, X 400), spermatozoonların 

tek tek izlenmesi ve hareketlerinin değerlendirilmesi yapılır. Böyle bir değerlendirme 

yapılabilmesi için bir mikroskop sahasında en fazla 30 spermatozoon bulunacak biçiminde 

preparat hazırlanmalıdır.  
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Resim 3.4: Spermatozoonların mikroskobik görüntüsü 

 

Koç, teke ve boğa spermaları yoğun oldukları için genellikle sulandırılır, diğer tür 

hayvanların ejakülatları ise gerektiğinde uygun bir solüsyonla sulandırılarak motilite 

saptanır. Gerek spermanın sulandırma oranı, gerekse spermadan alınan damlanın 

büyüklüğünün ayarlanmasıyla lam, lamel arasındaki spermatozoonların tek kat halinde 

gözlenmeleri sağlanır.  

 

Spermatozoonların hareket biçimleri ve oranları kısa süre içinde değerlendirilmeli, 

ejakülatı ve preparatı temsil edebilmesi için en az üç değiĢik bakıda gözlenmeli ,gerektiğinde 

iĢlemler tekrarlanmalıdır.  

 

Spermatozoa motilitesinin değerlendirilmesinde spermatozoonların hareket biçimleri 

ve hızları hayvan türlerine göre değerlendirilmelidir. Çoğunlukla, koç ve teke ejakülatlarında 

(taze) yüksek motilite (% 90) ve hareket hızına rastlanılır. Boğa ejakülatlarında bir ölçüde 

düĢük bulunan bu değerler (% 70-80), aygır ve domuz ejakülatlarında daha da düĢük (% 70) 

seyredebilir. Spermanın motil spermatozoa yönüyle değerlendirilmesi, toplam motil 

spermatozoa sayısı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.  

 

3.2.3. Spermatozoon Yoğunluğu 
 

Spermatozoa yoğunluğu; birim hacim spermada bulunan spermatozoa sayısı olarak 

tanımlanabilir. Spermanın bir mm
3
 veya cm

3
 ünde bulunan toplam spermatozoa sayısının 

bilinmesiyle ancak, motil spermatozoon oranı veya diğer spermatolojik özellikler sayısal 

olarak ifade edilebilir. Özellikle spermanın kullanılmasında ve değerlendirilmesinde Ejakülat 

miktarı ve motilitesi yanında çok önemli bir spermatolojik özelliği oluĢturur.  

 

Spermatozoa yoğunluğu çok değiĢik yöntemlerle belirlenebilirse de, uygulamada 

genellikle üç temel yöntem kullanılır.  
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3.2.3.1. Hemositometrik Yöntem 
 

Kan hücrelerinin sayımında olduğu gibi, spermada bulunan eĢey hücrelerinin sayısal 

miktarının belirli oranlarda sulandırılması, eritrosit sayımında kullanılan pipetlerle yapılır. 

Pipete, 0,5 veya 1,0 çizgisine kadar spermanın homojen karıĢımından, pipetin dıĢ temizliği 

yapıldıktan sonra da 101 çizgisine kadar Hayem solüsyonundan (5 kısım Na2S04+ 1 kısım 

NaCl+0,5 kısım HgC12+200 ml distile su) çekilir. Böylece sperma 1/200 veya 1/100 

oranlarında sulandırılmıĢ olur. Daha sonra, pipetin uçları iki parmakla kapatılır ve yatay 

konumda tutularak yeterince çalkalama hareketi yapılır. SulandırılmıĢ sperma kullanılmadan 

önce ilk iki damla atılır. Spermanın sulandırılması belirli hacimlerde Hayem solüsyonu 

içeren (5 ml veya 10 ml) deney tüplerine istenilen oranda karıĢım sağlayacak miktarda 

sperma katılmasıyla da yapılabilir. 

 

Spermatozoa sayımında çeĢitli sayım lamları kullanılabilir. Ancak, daha çok 

kullanılanı "Thoma" sayım lamıdır. Thoma lamında biri üstte, diğeri altta olmak üzere iki 

sayım sahası vardır. Her sayım sahasında 16 büyük kare, her büyük karede ise 16 küçük kare 

bulunur.  

 

 
Resim 3.5: Thoma sayma lamı 

 

Thoma lamı her iki sayım sahasını örtecek Ģekilde özel lamelle kapatılır. Lamelin 

yapıĢtırılması, sayım sahalarının yanlarında bulunan ayakların hafif nemlendirilmesiyle 

sağlanır. YapıĢmanın uygunluğu her iki yapıĢma yerinde oluĢan Newton renk halkasıyla 

kontrol edilir. Sayım lamına sayım sahaları yanlarından önceden hazırlanmıĢ solüsyon 

damlatılarak lam ve lamel arasında oluĢan hacim tamamen doldurulur. Spermatozoonların 

çökmeleri için lam yaklaĢık 5 dakika yatay konumda bekletilir.  

 

Spermatozoa sayımı, mikroskopta sahanın bulunması için önce küçük büyütmeli (X 

200 veya X 400) objektifleri kullanılarak yapılır. Pratikte, her iki sayım sahasından beĢer 

büyük kare olmak üzere toplam 10 büyük karede rastlanılan hücre sayısına göre spermatozoa 

yoğunluğu (X10
6
/mm

3
) hesaplanır. Sayma iĢleminde büyük karelerin seçimi, ortamı temsil 

edecek Ģekilde her büyük kare içi sayımı ise küçük karelerin düzenli bir sırayla izlenmesiyle 

yapılır. Ayrıca, büyük kare sayımlarında  kare içine ve yalnızca iki dıĢ kenar üzerine gelen 

spermatozoa baĢları değerlendirmeye alınır.  

 

Spermatozoa yoğunluğu aĢağıda gösterilen formüle göre hesaplanır.  

 

Sayılan hücre 

Yoğunluk (mm
3
) =  

                               Sayılan büyük kare x Büyük kare hacmi x Sulandırma oranı  
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Örnek: 1/200 oranında sulandırılan bir spermayla hazırlanan Thoma lamında 10 

büyük karede toplam 60 spermatozoa sayılmıĢtır. Yukarıdaki formüle göre spermatozoa 

yoğunluğu,  

                    60  

Yoğunluk =                                                                                      = 5000X60  

                               1                                1 

                   10x  X 

      250                       200 

 

Yoğunluk: 0,3x10
6
/mm

3
 bulunur.  

 

3.2.3.2. Fotolemetrik Yöntem 
 

Bu yönteme fotoelektrokolorometrik ya da nefalometrik yöntem adı da verilir. 

Oldukça yaygın kullanım sahası vardır. Pratik oluĢu ve kısa sürede sonuç vermesi yönüyle 

tercih edilir.  

 

Yöntemin temeli, özel sulandırıcılarla (% 3' lük sodyum sitrat olabilir) sulandırılan 

spermaların ıĢığı geçirme oranına dayanır. Bu yaklaĢımdan yararlanılarak sperma 

solüsyonlarının ıĢığı az veya çok geçirmelerine göre spermatozoa yoğunluğu saptanır. 

 

Yöntemde aletin kendi çalıĢma koĢullarına bağlı kalınmakla birlikte, genellikle 0,1 ml 

sperma 10 ml solüsyonla homojen karıĢtırılır. Bu solüsyon alete yerleĢtirilir ve ıĢığın geçme 

oranı aletin göstergesinden izlenir. Aletin gösterdiği rakam daha önce hemositometrik 

yöntemle kalibre edilerek hazırlanan çizelgeden spermatozoa yoğunluğu olarak okunur.  

 

 
Resim 3.6: Sperma sayımında kullanılan cihaz 

 

Fotolemetrik yöntemle spermatozoa yoğunluğu saptanırken alet her ölçüm öncesi 

kontrol edilerek, göstergenin baĢlangıç noktasında olup olmadığı elektrik akımı ve çevre 

koĢullarından (ısı, ıĢık, vb) etkilenip etkilenmediği araĢtırılmalıdır.  
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3.2.3.3. Elektronik Sayaç Yöntemi 
 

Spermatozoa yoğunluğu, son zamanlarda geliĢtirilen elektronik aletlerle de 

belirlenebilmektedir. Bu yöntemde kullanılan alet (coulter counter), elektrolit bir sıvı içinde 

bulundurulan iki elektrot arasındaki elektrik akımının ortamda bulunan partiküllerin sayısı ve 

büyüklüklerine göre değiĢmesi esasına göre çalıĢır.  

 

Aletin çalıĢtırılması fotolemeter yöntemine benzer. Aletin özel solüsyonu içine belirli 

miktarda sperma otomatik pipetle alınır, spermanın homojen karıĢımı sağlandıktan sonra alet 

çalıĢtırılarak ekran veya göstergeden spermatozoa yoğunluğu direk okunur.  

 

Elektronik sayaç yöntemiyle, aletin çalıĢma koĢullarına tam uyularak yapılan 

ölçümlerde fotolemetrik yöntemden daha sağlıklı sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Ancak, 

ölçüm öncesi ve iki kez tekrarlanan sayımlarla aletin iyi çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 

3.2.4. Anormal Spermatozoa Oranı 
 

Spermada bulunan spermatozoonların morfolojik muayenesi, anormal formlu 

hücrelerin biçim ve oranlarının saptanması amacıyla yapılır. Anormal yapılı 

spermatozoonların fertilizasyon güçlerinin olmaması ve kimi kalıtsal bozuklukları taĢıması 

bakımından, spermatozoanın morfolojik muayenesi çok önemlidir.  

 

YetiĢtiricilikte kullanılacak erkek hayvanlar kullanıma alınmadan önce, sterilite, 

infertilite durumlarında ve bilimsel amaçlı araĢtırmalarda anormal spermatozoa biçimi ve 

oranları saptanır. Özellikle suni tohumlama istasyonlarında tutulan erkek damızlıkların, 

senede en az iki kez olmak üzere düzenli olarak anormal spermatozoa biçim ve oranlarının 

saptanması gerekir.  

 

Ejakülatta veya spermada bulunan anormal yapılı spermatozoonların saptanması 

amaca ve çalıĢma koĢullarına bağlı olarak değiĢik tekniklerle yapılır.  

 

3.2.4.1. Boyama Yöntemi 
 

Spermatozoonların değiĢik boya ve tekniklerle boyanarak tespit edilmesini ve 

morfolojik yapılarının araĢtırılmasını kapsar.  

 

Basit boyama tekniğiyle, spermatozoonlar eosin, nigrosin, nigrosin-eosin, 

methylenblue, opalblue, anilinblue, fast green, bromfenolblue vb. boyalar kullanılarak 

boyanabilir. Preparatın hazırlanmasında, spermanın yoğunluğu dikkate alınarak bir veya bir 

kaç damla ile dikkatlice karıĢtırılır. Aynı lam veya daha uygunu baĢka bir lam üzerinde bu 

karıĢımdan alınan numuneyle tekniğine uygun froti yapılıp  kurutulur. Frotinin tek tek 

izlenebileceği sıklıkla hücre bulundurmasına özen gösterilir. Bunun için gerekirse sperma 

önceden herhangi bir fizyolojik solüsyonla sulandırılabilir. Boyama yöntemleriyle hazırlanan 

preparatlarda spermatozoonlar değiĢik oranlarda fondan farklı boya aldıklarından mikroskop 

altında kolayca izlenebilirler.  
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Spermatozoon morfolojisinin incelenmesi çini mürekkebi yöntemiyle de yapılabilir. 

Oldukça basit ve kolay uygulanabilen bu yöntemde sperma numunesi yeterli sıklıkta düĢecek 

oranda çini mürekkebiyle karıĢtırılır ve bu karıĢımdan froti hazırlanır.  

 

Frotide, spermatozoonlar çini mürekkebini almadığından beyaz, froti zemini ise siyah 

olduğundan hücre yapıları kolayca gözlenebilir. 

 

Spermatozoa hücrelerinin tespiti ve morfolojilerinin incelenmesi daha geliĢtirilmiĢ 

boyama teknikleri olan Giemsa ve Karras yöntemleriyle de yapılabilir.  

 

Spermatozoon morfolojisi ve özellikle baĢa ve akrozoma bağlı bozukluklar Karras 

yöntemiyle araĢtırılır.  

 

 Karras yöntemiyle boyama yöntemi   

 

 Sperma numunesinden froti hazırlama,  

 24 saat oda ısısında kurutma,  

 2 kez metanol içinde tespit,  

 30 dakika kurulama,  

 1.5 dakika metacromgeib ile boyama,  

 Su ile yıkama (sarı boya giderilinceye kadar),  

 1 dakika Eichenrinde solüsyonuna daldırma,  

 Su ile yıkama,  

 30 saniye viktoriablue solüsyonuyla boyama,  

 Su ile yıkama,  

 Havada kurumaya bırakma.  

 

 Giemsa Yöntemiyle Boyama 

 Sperma numunesinden froti hazırlama  

 10 dakika metanal de tespit  

 30 dakika (en az) 1/10 luk Giemsa solüsyonuyla boyama  

 Su ile yıkama - Kurutma 

 

3.2.4.1. Sıvı Fiksasyon Yöntemi 
 

Bu yöntemde sperma numunesi herhangi bir tespit solüsyonu içinde fikse edilerek 

incelenir. Sıvı fiksasyon yönteminde sperma numuneleri çoğunlukla Hancock solüsyonu 

içinde tespit edilir. Bu iĢlem, yaklaĢık 0,5 ml Hancock solüsyonu içeren deney tüpüne bir 

damla sperma damlatılması ve karıĢtırılmasıyla yapılır. Böyle hazırlanan numuneler 

buzdolabında bir hafta süreyle saklanabilir.  

 

Hancock Solüsyonu Hazırlanması:  

 

1. Solüsyon:  NaCl 1,13 g  

Bidistile ad. 62.5 ml  
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2. Solüsyon:  a) Na2HPO4. 2H20 2,71 g  

    Bidistile ad. 62,5 ml  

b) KH2PO4 2,78 9  

    Bidistile ad. 62,5 ml  

 

25 ml (a) + 10 ml (b) karıĢtırılır.  

 

Hancock Solüsyonu:  

 

1.Solüsyon  18,75 ml  

2.Solüsyon  12,50 ml  

Formalin  7,81 ml  

Bidistile ad.  62,5 ml 

 

Anormal spermatozoa biçimi ve oranının saptanması, tüm preparat hazırlama 

yöntemlerinde benzer Ģekilde yapılır. Tekniğine uygun Ģekilde hazırlanan preparatlarda 

mikroskobik bakıda (x 400 veya x 1000) 400 spermatozoon sıradan sayılarak değerlendirilir,  

anormal form dıĢında yapı gösterenler yüzde olarak belirtilir. Anormal yapılaĢmaların biçim 

ve oranları ayrıca spermatozoonun baĢına, orta kısmına ve kuyruğuna bağlı oluĢuna göre 

değerlendirilir.  

 

Sıvı fikzasyon yöntemiyle alınan numunelerin muayenesi, lam ve lamel arasında 

küçük bir damlanın homojen dağılımının sağlanması ve mikroskobun immersiyon bakıĢıyla 

yapılır. Hücrelerin sayımı ve değerlendirilmesi yukarıda anlatıldığı gibidir.  

 

Hemen her türden hayvan Ejakülatında anormal spermatozoona rastlanır. Ancak, 

anormal yapıların spermada bulunan oranları ve biçimleri önemlidir. Yapılan çalıĢmalarda, 

toplam % 20 ve baĢa bağlı olarak , % 5 oranının üzerindeki anormal spermatozoa sayısının 

infertiliteye neden olduğu bildirilmiĢtir.  

 

Anormal yapıların meydana geliĢ nedenleri saptanmaya çalıĢılmalı, kalıtsal bir 

faktörün etkili olup olmadığı araĢtırılmalıdır. 

 

3.2.5. Ölü - Canlı Spermatozoonların Oranlarının Saptanması 
 

Spermada yer alan ölü ve canlı spermatozoa oranını saptamak amacıyla araĢtırılır. 

Boyama testleriyle ölü spermatozoonların boyayı alma, canlı olanların ise, boyayı almama 

özelliğine dayandırılarak yapılır. Boyama iĢleminde genellikle eosin kullanılmakla beraber, 

eosin-nigrosin, opal blau ve fast green gibi boyalardan da yararlanılabilir.  
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Resim 3.7: Ölü ve canlı spermatozoonun mikroskoptaki görüntüsü 

 

Preparatın hazırlanmasında kullanılan eosin solüsyonu, % 3' lük sodyum sitrat içinde 

% 2' lik olarak hazırlanır. Preparasyon için ilk önce lam üzerine 2-3 damla eosin solüsyonu 

konur, sonra bir damla sperma alınarak dikkatlice karıĢtırılır. Bu karıĢımdan aynı veya ikinci 

bir lam üzerinde froti yapılır. Frotinin kısa sürede (15 saniye) kurutulması sağlanır. Bunun 

için mikroskobun ısıtmalı tablasından veya sıcak hava üflenen bir ortamdan yararlanılabilir.  

 

Boyanan ve fikse edilen hücrelerin sayımı preparat ortasına yakın bir yerden 

baĢlanarak sıradan toplam 400 spermatozoa sayılarak yapılır. Bu sayı içinde, boyayı almıĢ 

hücrelerin yüzde oranı, spermada bulunan ölü spermatozoonları gösterir.  

 

Ölü spermatozoon oranının saptanması spermatolojik özellikler bakımından ancak 

tamamlayıcı bilgi verir. Eğer, spermada ölü spermatozoa oranı düĢükse bu çok Ģey ifade 

etmez. Çünkü yerinde sallanan, çember hareketliler de canlı spermatozoon özelliği 

gösterebilir. Spermada yüksek bulunan ölü oranı ise olumsuzluk iĢaretidir. Bu durumda diğer 

spermatolojik özellikler tekrar gözden geçirilmelidir. Spermada genellikle % 25'in üzerinde 

ölü spermatozoa bulunması istenmeyen bir özelliktir. 

 

3.3. Spermanın Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Muayenesi 
 

Spermanın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin muayenesi kapsamında spermanın pH 

değeri, metabolik aktivitesi ve dayanıklılığı (direnci) incelenmektedir.  

 
3.3.1. pH Değeri 

 
Spermanın pH değeri, taze spermada ve sulandırma iĢlemi sonrasında indikatör 

kağıtları veya pH ölçüm aletleriyle saptanır. pH ölçümü sırasında kullanılan ölçüm tekniğine 

kesinlikle uyulmalıdır.  
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Spermada saptanan pH değeri değiĢimleri, spermaya dıĢarıdan herhangi bir maddenin 

karıĢtığını veya eklenti bezlerin yangısı sonucu oluĢtuğunu düĢündürmelidir. Ayrıca, 

spermatozoonların metabolik faaliyetler sonucu ortama verdikleri artık maddeler de (laktik 

asit gibi) pH değiĢimine yol açabilmektedir. Spermanın pH değeri hayvan türlerine bağlı 

olarak değiĢmekle birlikte ortalama 6,5’ tur.  

 

Bilimsel çalıĢmalarda ve spermanın değiĢik amaçlı kullanımlarında spermatozoon 

metabolizmasına bağlı olarak belirli süre içinde pH değerinin değiĢmesi, spermanın 

değerlendirilmesinde kriter olarak kullanılabilmektedir.  

 

3.3.2. Metilen Mavisi Redüksiyon Testi 
 

Metilen mavisi redüksiyon testi spermada bulunan spermatozoonların aktivitelerini 

bulundukları ortamdan kullandıkları oksijen miktarına göre değerlendirmek amacıyla yapılır. 

Bunun için sperma numuneleri anaerobik bir ortamda bulundurulur ve aktiviteye bağlı olarak 

ortamda oluĢan hidrojen miktarı değerlendirilir.  

 

Deneyde fizyolojik Glikofosfat buffer veya % 3'lük sodyum sitrat eriyikleriyle, % 0,1 

oranında hazırlanmıĢ metilen mavisi solüsyonu kullanılır. Metilen mavisi solüsyonundan iki 

kısım, spermadan ise bir kısım olmak üzere bir deney tüpüne konur ve çalkalanır. Tüpün 

ağzı birkaç damla parafinle kapatılarak havayla teması kesilir (anaerobik ortam). Deney tüpü 

40°C lik su banyosuna konur ve baĢlangıçta mavi renkte olan karıĢımın renksiz hale geçmesi 

için geçen süre belirlenir. KarıĢımın renksiz hale geçmesi, spermatozoa aktivitesi sonu 

ortama bırakılan hidrojenin metilen mavisini etkileyerek leuko metilen mavisine 

dönüĢtürmesiyle olur. Ancak, rengin kaybolmasını ortamda bulunan bakteri ve yabancı 

maddelerin de etkileyebileceğine dikkat edilmelidir.  

 

Ġyi bir sperma örneğinde bu süre 3-6 dakika olarak bildirilmekle beraber, kullanılacak 

spermalarda bu sürenin 10 dakikanın altında kalması yeterlidir.  

 

3.3.3. Früktoz ve Früktolizis Testi 

 
Sperma plazmasında bulunan früktoz, boğalarda daha çok glandula vezikula 

seminalisten, diğer türden hayvanlarda ise ampulla ve diğer eklenti bezlerinden de 

salgılanarak ejakülasyon sırasında spermaya karıĢır. Testiste üretilen testosteronun etkisiyle 

eklenti bezlerinden salınımı ve sürekliliği yönlendirilir. Bu nedenle natif spermada 

bulunması ve miktarı androjenlerle iliĢkilidir. Fruktoz spermatozoonun enerji gereksinimini 

karĢılar. Özellikle hareket enerjisi olarak tüketilmesi ve anaerob madde değiĢiminde 

kullanılması spermada bulunan spermatozoonların motiliteleriyle orantılı olarak 

gerçekleĢtirmektedir. 

 

Früktolizis testi sperma plazmasında früktozun spermatozoonlar tarafından 

kullanılmasının saptanması esasına dayanır. Motil spermatozoonlar früktozla temas 

ettiklerinde früktoz hücre içine girer ve burada bulunan enzimlerin etkisiyle parçalanır. 

Böylece früktolizis olayı gerçekleĢir ve laktik asit birikimine neden olur.  
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Früktolizis olayı spermada aerobik ve daha çok da anaerobik metabolizma sonucu görülür. O 

nedenle, früktolizis testi yapılarak bir spermada bulunan spermatozoonların aktivitesi 

(motilitesi) hakkında bilgi edinilebilir. Früktolizis testi uygulamalarında genellikle, 

früktolizis indeksi kullanılır.  

 

Früktolizis indeksi: 10
9
 spermatozoanın + 37°C de 1 saatte tükettiği früktoz 

miktarıdır. Ġyi bir boğa spermasında früktolizis indeksi 2 mg’dır.  

 

3.3.4. Dayanıklılık Testi 
 

Spermanın dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi kapsamında tuzlu su testi, 

termorezistans testi ve soğuk Ģok testi uygulanabilir.  

 

3.3.4.1. Tuzlu Su Testi  
 

Bu testte % 1 'lik tuzlu su ortamında tutulan spermatozoonların aktivitelerini koruma 

süreleri araĢtırılır.  

 

Deney için 10 ml % 1' lik NaCl eriyiği su banyosuna konur ve ısısı 40°C'ye ayarlanır. 

Dayanıklılığı araĢtırılacak spermadan 0.01 ml alınarak tuzlu su içinde karıĢtırılır. 

SulandırılmıĢ spermadan küçük bir damla alınır ve ısıtma tablalı faz kontrast mikroskopla 

motilite saptanır. Bu iĢlem, her beĢ dakikada olmak üzere, karıĢımda motil spermatozoa 

kalmayıncaya kadar sürdürülür. Kullanılabilir nitelikteki bir spermada motil spermatozoa 

yitirme süresi en az 30 dakika olmalıdır.  

 

3.3.4.2. Termorezistens Testi  
 

Bu deneyde, değiĢik ısı ortamlarında belirli süre tutulan spermalarda spermatozoa 

motilitesi ya da hareket biçimleri değerlendirilir. Spermatozoa hareketlerinin yanısıra 

morfolojik yapısının da (özellikle akrozom yapısı) incelendiği testte çoğunlukla +37°C, 

+40°C ve +46,5°C lik ısı ortamları kullanılmaktadır. Isı ortamları otomatik olarak ayarlanan 

su banyosu ya da etüvle sağlanabilir.  

 

3.3.4.3. Soğuk ġok Testi 
 

Gerek natif, gerekse dondurulmuĢ spermaların değerlendirilmesinde kullanılan testte 

spermanın soğuk ortamdan etkileniĢi araĢtırılır. Bunun için sperma 0
o
C ye soğutulur ve 10 

dakika bekletildikten sonra tekrar + 37°C ye çıkarılır. Spermatozoonlar eosin ya da eosin-

nigrosin gibi boyalarla subravital boyama ile ölü-canlı oranına göre değerlendirilir.  
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3.4. Spermanın BileĢimi 
 

Spermanın bileĢimi, spermatozoa ve sperma plazmasından meydana gelir. Gerek 

spermatozoa gerekse sperma plazmasını oluĢturan maddeler hayvan türüne, ırkına hatta yaĢa 

ve çevre koĢullarına bağlı az çok değiĢiklikler gösterir. Spermada bulunan eĢey hücreleri ve 

plazma elemanlarına iliĢkin baĢlıca özellikler ve ortalama değerleri ilgili tabloda 

gösterilmiĢtir. Spermada yer alan elemanlar ve değerleri tıpkı kan ve serumunda olduğu gibi 

muayene edilebilmektedir. Günümüzde, geliĢtirilmiĢ santrifüj ve filtrasyon teknikleriyle 

spermada bulunan spermatozoa ve plazma kısımları ayrılabilmekte, uygun biyokimyasal 

laboratuvar yöntemleriyle analizleri yapılabilmektedir.  

 

Spermada bulunan elemanlar spermatozoonlarda ve sperma plazmasında değiĢik 

oranlarda yer alırlar. Ancak, hücre membranlarında oluĢan herhangi bir bozukluk nedeniyle 

oranlar değiĢebilir. Bu durumlar plazmadan hücreye ya da hücreden plazmaya madde 

geçmesine yol açar. Genellikle, hücreden sperma plazmasına magnezyum ve potasyum, 

plazmadan hücreye ise sodyum ve kalsiyumun geçtiği bildirilmiĢtir.  

 

Spermatozoonda bulunan baĢlıca kimyasal bileĢiklerden deoksiribonükleikasit (DNA) 

mukopolisakkarit, aldehidrojenik lipit (plazmalojen), keratin-protein, enzim ve koenzimler 

önemli yer tutarlar. Bu maddeler hayvan türleri arasında farklılıklar gösterir. Ancak, aynı 

türden birey ya da ejakülatlardaki farklılıkların özellikle anormal spermatozoa oranlarıyla 

birlikte seyretmesi genotipik yapı yönüyle dikkate alınmalıdır. 

 

3.5. Spermanın Mikrobiyolojik Muayenesi  
 

Spermanın mikrobiyolojik muayenesi ejakülata invivo veya invitro olarak karıĢabilen 

mikropların araĢtırılması amacıyla yapılır. Spermanın mikrobiyolojik muayenesi genellikle 

tüm mikroorganizmaları kapsayacak biçimde olmalıdır. Ancak, Ģüpheli ve özel durumlarda 

muayeneler, istenen etkenlerin saptanmasına yönelik yapılabilir.  

 

Muayene edilecek sperma numunesi, özel önlemler altında alınmalıdır. Bu amaçla, 

hayvan türlerine bağlı olarak değiĢmekle beraber tercihen suni vajenle sperma alınır. Sperma 

alma öncesi dıĢardan kontaminasyonu önlemek amacıyla birtakım önlemlerin alınması 

gerekir. Örneğin, boğada suni vajenin steril hazırlanmasının yanısıra, sperma almadan önce 

boğanın su ile yıkanması, preputium civarının temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır.  

 

Elde edilen ejakülattan en az 2 ml sperma steril ve kapalı tüplerde muayene 

laboratuvarına kısa sürede sevk edilir. Transport sırasında üremenin önlenmesi için, kısa 

mesafelerde +5°C lik termoslarda, daha uzun taĢımalarda ise dondurularak (-196°C) sevk 

edilmelidir. Ancak, Trichomonas yönünden muayene edilecek numuneler oda ısısında 

taĢınmalıdır.  

 

Hijyenik koĢullarda elde edilen spermalarda bile hemen her zaman patojen olmayan 

mikroorganizmalar bulunabilir. Bu sayı, boğada 10-10
3
/ml olarak normal kabul edilebilir.  
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Spermanın mikrobiyolojik muayenesi damızlıklarda ve özellikle suni tohumlamada 

kullanılan hayvanlarda periyodik olarak özel durumlarda tekrarlanarak yapılmalıdır.  

 

3.6. Spermanın Değerlendirilmesi 
  

Spermanın muayenesiyle ortaya konan spermatolojik özellikler, hayvan türlerinde ırk, 

yaĢ ve çevre koĢulları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Spermatolojik özelliklerin 

ortalama verileri, türe özgü değerlerle karĢılaĢtırmalı, yeterli sayıda tekrarı yapıldıktan sonra 

karar verilmelidir.  

 

Muayenesi yapılan spermada tüm spermatolojik özellikler normal sınırlar içinde ise 

"Normospermi", spermatolojik özelliklerden biri veya birkaçı birden ortalama değerlerden 

küçük ölçülerde ayrılıyorsa "Dysspermi", ortalama değerlerin fazla farklı olması veya total 

kaybı halinde "Pathospermi" olarak adlandırılır. Normal değerlerden ayrılan durumlarda 

(dysspermi ve pathospermi) hangi spermatolojik özelliklerde anormallik olduğu 

belirtilmelidir.  

 

Normospermi ve Dysspermi değerlendirilmesi yapılan ejakülatlarla dölverimi elde 

edildiği halde pathospermi de infertilite veya sterilite söz konusudur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak spermanın 

makroskobik muayenesini yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler; taze sperma, mezür.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ elbisenizi giyiniz.  KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 Sperma miktarını kontrol ediniz.  Mezür yardımıyla ölçünüz. 

 Spermanın rengini kontrol ediniz. 
 Spermada renk farklılığı olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Spermanın kıvamını kontrol ediniz. 
 Spermanın rengi ile yoğunluğu 

arasındaki iliĢkiyi inceleyiniz. 

 Spermanın kokusunu kontrol ediniz. 
 Spermanın kokusunda farklılık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1 
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AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak ıĢık mikroskobunda 

spermada hareket ve canlılık muayenesi yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler; ısıtma tablalı mikroskop, lam, lamel, içerisinde payet 

muhafaza edilen sıvı azot tankı, sıcak su, soğuk su, termometre, termos, payet pensi, kurutma 

kâğıdı, el antiseptiği. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ elbisenizi giyiniz.  KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz. 

 Spermayı çözündürmek için uygun bir 

kapta sıcaklığı ayarlanmıĢ su hazırlayınız. 

 Suyun sıcaklığını termometre ile 

ayarlayınız. 

 Azot tankından sperma payetini alınız. 
 Payetin pens yardımıyla tekniğine 

uygun olarak alınız. 

 Payeti su banyosuna koyunuz.  Seri hareket ediniz. 

 Payeti yeterli süre banyoda bekleterek 

çözündürünüz. 

 Sıcaklık ve zaman iliĢkisine dikkat 

ediniz. 

 Payeti su banyosundan çıkararak 

kurulayınız. 

 Payeti bekletmeden kurutma kağıdı ile 

kurulayınız. 

 Payeti presli ucundan kesiniz. 
 Payet kesme pensi kullanabilirsiniz. 

 Payeti 90° lik açı ile kesiniz. 

 Kesilen kısımdan çıkarılan spermayı lam 

üzerine alınız. 

 Bir kaç damla sperma almanız 

yeterlidir. 

 Lamı ısıtma tablalı mikroskoba koyunuz. 
 Isıtma tablasının sıcaklığını kontrol 

ediniz. 

 Spermayı küçük numaralı objektifte 

inceleyiniz. 

 Görüntüyü önce küçük objektifle 

bulunuz. 

 Spermayı büyük numaralı objektifte 

inceleyiniz. 

 Spermanın hareketliliğini ve 

canlılığını inceleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki çoktan seçmeli test ile ölçünüz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerin hangisi spermatozoonların topluca yaptıkları hareketlerin bütününe 

verilen isimdir? 

A) Spermatozoon motilitesi 

B) Spermatozoon yoğunluğu 

C) Spermatozoon mass aktivitesi 

D) Spermatozoon anomalileri 

E) Ejakülat 

 

2. AĢağıdaki durumların hangisinde sperma sarı yeĢilimsi renkte görünür? 

A) AĢırı yeĢil yiyen hayvanda 

B) Yeni bir kanama durumunda 

C) Eski bir kanama durumunda 

D) Ġrin karıĢması durumunda 

E) Ġdrar karıĢması durumunda 

 

3. AĢağıdaki hayvanlardan hangisinin sperma mass aktivitesi çıplak gözle görülebilir? 

A) Köpek                 B) Deve               C) Katır                   D) Aygır              E) Koç 

 

4. Bir yönde ve güçlü hareket eden spermatozoonların hareketsiz veya diğer hareket 

biçimi gösterenlere oranına verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Spermatozoon motilitesi           

B) Spermatozoon yoğunluğu           

C) Mass aktivite              

D) Fotolometri           

E) Spermatometri 

 

5. Muayenesi yapılan spermanın tüm spermatolojik özelliklerinin normal sınırlar içinde 

olmasına verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Dysspermi 

B) Normospermi  

C) Pathospermi 

D) Antispermi 

E) Spermiazis 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Damızlık erkek hayvanların bakım ve beslenmesinin önemini 

biliyor musunuz? 
  

2. Sperma alma yerinin özelliklerini biliyor musunuz?   

3. Hayvan türlerinde sperma alma aralıklarını öğrendiniz mi?   

4. Suni vajeni hayvan türüne uygun Ģekilde hazırlayabiliyor 

musunuz? 

  

5. Suni vajen yöntemi ile sperma alabiliyor musunuz?   

6. Suni vajenin temizlik ve muhafazasını yapabiliyor musunuz?   

7. Elektroejakulasyon yöntemi ile sperma almayı öğrendiniz mi?   

8. Damızlık erkek hayvanlardan sperma alma tekniklerini 

öğrendiniz mi? 

  

9. Koçlardan elektroejakülasyon yöntemiyle sperma almayı 

öğrendiniz mi? 

  

10. Azot termosunun (konteyner) özelliklerini öğrendiniz mi?   

11. Azot tankı içerisine payetleri koyma sistematiğini biliyor 

musunuz? 

  

12. Azot termosunun bakımını yapabiliyor musunuz?   

13. Azot tankındaki azot seviyesinin eksilme nedenleri ve 

önlemlerini öğrendiniz mi? 

  

14. Sıvı azot termosundaki azot seviyesinin ölçümünü yapabiliyor 

musunuz? 

  

15. Azot tankına sıvı azot ilavesi yapabiliyor musunuz?   

16. Azot tankının araç ile taĢınmasını yapabiliyor musunuz?   

17. Spermaları kanisterlere tekniğine uygun Ģekilde yerleĢtirebiliyor 

musunuz? 

  

18. Sperma sulandırıcılarında bulunması gereken özellikleri biliyor 

musunuz? 

  

19. En çok kullanılan sperma sulandırıcılarını öğrendiniz mi?   

20. Sperma sulandırıcılarına katılan antimikrobik maddeleri biliyor   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 50 

musunuz? 

21. Kısa süreli saklamada spermanın sulandırmasını yapabiliyor 

musunuz? 

  

22. SulandırılmıĢ spermanın kısa süreli saklanmasını yapabiliyor 

musunuz? 

  

23. Spermanın uzun süreli saklanmasında kullanılacak 

sulandırıcıların özelliklerini biliyor musunuz? 

  

24. Spermanın uzun süreli saklanmasındaki iĢlem basamaklarını 

sıralayabiliyor musunuz? 

  

25. Spermanın azot termosunda sıvı azot içerisinde uzun süreli 

muhafazasını yapabiliyor musunuz? 

  

26. Azot termosunda azot seviyesini ölçebiliyor musunuz?   

27. Azot termosuna sıvı azot ilavesi yapabiliyor musunuz?   

28. Azot tankının tekniğe uygun Ģekilde taĢınmasını yapabiliyor 

musunuz? 

  

29. Spermanın makroskobik muayene yöntemlerini öğrendiniz mi?   

30. Spermanın mikroskobik muayene yöntemlerini öğrendiniz mi?   

31. Spermanın morfolojik muayenesini biliyor musunuz?   

32. Spermanın makroskopik muayenesini yapabiliyor musunuz?   

33. Oda sıcaklığına dikkat ederek sperma muayenesi için preparat 

hazırlayabiliyor musunuz?  

  

34. Isıtma tablalı mikroskopta sperma muayenesi yapabiliyor 

musunuz? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. C 

3. E 

4. D 

5. E 

6. C 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. E 

3. A 

4. D 

5. B 

 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. D 

3. E 

4. A 

5. B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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