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Öğrenciye spermayı hazırlayarak tekniğine uygun bir
şekilde evcil hayvanların genital kanalına vermeye yönelik
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MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Suni tohumlama öncesi hazırlıkları yapabileceksiniz.
2. Spermayı
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GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,

GİRİŞ

Suni tohumlama; yüksek verim özelliklerine sahip hayvanların yetiştirilmesine yönelik
ıslah çalışmalarında etkin bir yöntem olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Suni
tohumlama ile dünyanın herhangi bir yerindeki üstün özelliklere sahip damızlık hayvandan
yararlanmak mümkündür. Sperma özellikleri iyi olan ve ırk özelliklerini en iyi şekilde
yavrularına aktarabilen erkek hayvanlar seçilip spermaları alınarak suni tohumlamada
kullanılır. Son yıllarda büyük gelişme gösteren suni tohumlama yöntemi günümüzde
biyoteknolojik uygulamalarla başlı başına bir endüstri hâline gelmiştir.
Sürekli sağlık kontrollerinden geçirilen ve hastalık taşımayan damızlık erkek
hayvanlardan alınan sperma ile yapılan suni tohumlama uygulamaları sayesinde çiftleşme ile
geçen hastalıkların önüne geçmek mümkündür.
Suni tohumlama hizmetlerinin yürütülebilmesi için deneyimli ve becerilerini
geliştirmiş teknisyenlere gereksinim duyulmaktadır.
Modülü tamamladığınızda tekniğine uygun şekilde dondurulmuş spermayı
çözdürebilecek (çözündürebilecek), kateteri suni tohumlama için hazır hâle getirebilecek,
hayvan türüne uygun şekilde spermayı genital kanala vererek suni tohumlama sonrası
işlemleri yapabileceksiniz. Yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda donanımlı ve
başarılı bir meslek elemanı olmanızı dilerim.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile suni tohumlama öncesi hazırlıkları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Suni tohumlama yapan veteriner kliniklerine giderek suni tohumlamada
kullandıkları spermaları nasıl temin ettiklerini araştırınız.
Spermayı ideal çözdürme yöntemleri ile ilgili bir araştırma yapınız. Sonuçları
sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.
Suni tohumlama yapmanın insan sağlığının korunmasına ve ülke ekonomisine
sağladığı katkılara yönelik bir araştırma yapınız.

1. SUNİ TOHUMLAMA ÖNCESİ HAZIRLIK
Suni tohumlama; hayvan yetiştiriciliğinde birçok evcil hayvanda uygulanabilse de
ülkemizde yaygın olarak ineklerin tohumlanmasında uygulama alanı bulmuştur.
Suni tohumlama işlemi öncesinde güvenli yerden temin edilmiş olan ve uygun
şartlarda muhafaza edilen payet içerisindeki spermanın çözdürülmesi ve pistoleye
yerleştirilerek suni tohumlama kateterinin hazırlanması gerekir.

1.1. Suni Tohumlamanın Tanımı ve Önemi
Suni tohumlama; erkek hayvanlardan, uygun teknik ve yöntemlerle hijyenik
koşullarda alınan spermanın, birtakım işlemlerden geçirdikten sonra yine uygun teknik ve
yöntemlerle kızgınlık dönemindeki dişi hayvanın genital kanalına verilmesidir.
Suni tohumlama, çiftlik hayvanlarında daha çok genetik ilerleme ile verim artışı
sağlamak ve çiftleşmeyle geçen hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.
Erkek hayvandan çiftleşme yoluyla geçebilecek hastalıkların yayılması suni tohumlama ile
önlenmiş olur. Genetik kabiliyetlerini satın almaya gücümüzün yetmediği üstün özellikteki
erkek hayvanları kullanmamıza imkân sağlar. Sığır üreticileri boğa beslemenin masraf ve
tehlikelerinden kurtulmuş olur. Suni tohumlama ile üstünlüğü kanıtlanmış erkek hayvan
tohumları (spermaları) kullanılarak gelecek nesillerin daha verimli olması sağlanır.
İneğin verim dışındaki diğer eksikleri de suni tohumlama yöntemi ile giderilebilir.
Örneğin; meme başı uzunluğu, ayak basışı, sütçülük tipi özellikleri, kalça yüksekliği,
memelerin vücuda bağlanışı gibi karakterler uygun boğa tohumlarıyla düzgün, istenilen hâle
getirilebilir. Kolay buzağılama özelliği önceden belirlenmiş boğa tohumları kullanılırsa güç
doğum problemiyle karşılaşılmaz.
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Suni tohumlama yöntemi, üstün özelliklere sahip boğanın tohumundan birçok
üreticinin yararlanmasına imkân sağlar. Kalıtım yönünden denenmiş, üstün nitelikli bir
boğadan suni tohumlama uygulaması ile çok sayıda inek tohumlanabilir. İyi bir organizasyon
ile suni tohumlama ile elde edilen gebelik sonuçları, doğal aşımda elde edilenler kadar
yüksek olur.
Bu yöntem; üstün boğaların tespiti ve elde edilen güvenilir istatistikler ile gelişmiş
boğa değerlendirme tekniklerinin (projeni test, döl testi) yürütülmesine ve hayvanların verim
özelliklerine (süt, et vb.) göre sperm bankalarını oluşturma imkânlarını sağlar. Aynı zamanda
kayıtlı yavrular ve sürüler oluşturulması kolaylaşır.
Suni tohumlamanın başlıca yararları şunlardır:













Üstünlüğü kanıtlanmış erkek hayvanların tohumları kullanılırsa suni tohumlama
bir "ırk ıslahı yöntemi" hâline gelir. Dünyada ırkların ıslah edilmesinde en çok
kullanılan, en etkin ve en kolay yöntem suni tohumlamadır. Denenmiş üstün
verimli erkek hayvanların sperması suni tohumlama yöntemi ile kullanıldığında
yüksek verimli genetik özelliklerin arttığı ve hayvan ıslahının kolaylaştığı
ispatlanmıştır. Suni tohumlama, ırkların genetik bakımdan ıslah edilmesini ve
birbirlerine dönüştürülmesini sağlar.
Suni tohumlama uygulaması bir erkek damızlıktan çok fazla sayıda dişinin
tohumlanmasına olanak sağlar.
Daha çok boğanın test edilmesini sağlar. Projeni test metotlarında çok sayıda
boğanın birçok sürüde denenmesi gerekir. Böylece bir boğanın üstün
özelliklerini nakletme yeteneği suni tohumlama sayesinde daha çabuk ve etkili
bir şekilde ortaya çıkar. Suni tohumlama, erkek damızlıklara erken yaşlarda
projeni test uygulanmasına ve dolayısıyla genetik seleksiyona olanak verir.
Damızlık boğaların kullanılma süresini uzatır. Projeni test uygulanarak kalıtsal
gücü denenmiş erkek damızlıkların ölümlerinden sonra bile, sperma
örneklerinin yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak sağlar.
Damızlık erkek hayvan yerine sperma ithal etmek yoluyla yeni genetik
materyalin ülkeye girişini hızlandırır. Uluslararası taşıma giderlerini azaltır.
Venereal (cinsel yolla bulaşan) hastalıkların yayılma riskini azaltıp kontrol altına alınmasını sağlar. Tabii tohumlama boğaları aracılığıyla geçebilen IBR/IPV,
brucellosis, trichomoniasis, leptospriosis, tuberculosis gibi bulaşıcı hastalıkların
yayılma tehlikesi önemli derecede azaltılır. Sperması kullanılan erkek
hayvanların bu hastalıklardan ari olması için sağlık taramasından geçirilmesi
gerekir.
Değerli oldukları halde sakat ya da isteksiz erkek damızlıklardan uygun
yöntemle sperma alınarak kullanılmasını sağlar.
Kimlik tespitini kolaylaştırır. Sürüdeki hayvanların kimliğinin tespit edilmesine,
doğum ve yetiştirme kayıtlarının daha doğru tutulmasına yardımcı olur.
Yetiştiricileri erkek damızlık hayvan bulundurma zorunluluğundan kurtarır.
Tehlikeli boğaların yetiştirmeden çıkarılmasıyla güvenliği sağlar. Boğanın
bakım ve masrafı ortadan kalkar. Genetik değerler göz önüne alındığında, suni
tohumlama doğal tohumlamadan daha ekonomiktir.
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Östrüs senkronizasyonu uygulanan çok geniş hayvan gruplarının aynı zamanda
tohumlanabilmesine olanak sağlar.
Doğal çiftleşme sırasında oluşabilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesini
sağlar. Bir yaşındaki düve ve ufak inekler yaralanma tehlikesi olmaksızın daha
ağır boğaların spermaları ile tohumlanabilir. Suni tohumlama boğalarından olan
buzağıların ortalama doğum ağırlıkları tahmin edilerek düvelerin uygun
boğaların spermaları ile tohumlanmasıyla doğum güçlüklerinin azaltılmasına
yardımcı olur.
Fertilite (döl verimi) kontrolüne yardım eder. Laboratuvarda spermanın düzenli
muayenesi ile infertil (döl verimi düşük) boğalar tabii tohumlamaya nispetle
daha erken tespit edilebilir. Aynı zamanda ineklerin üreme kanalı hastalık ve
anomalilerinin neden olduğu sonuçsuz tohumlamaların önüne geçilmiş olur.
Suni tohumlama uygulamalarında kullanılan araç gereçlerin yapımı ve ticareti
ile istihdama katkı sağlanır.

Hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konularında oldukça fazla yararlı yönleri olmasına
karşın suni tohumlama uygulamalarının olumsuz yönleri de vardır:



Genetik verim gücü kötü veya çok düşük erkek damızlıklar kullanıldığında,
oluşacak yeni nesillerin genotipleri de belli ölçülerde kötü duruma gelir.
Sperma ile bulaşan hastalıkları taşıyan erkek damızlıkların kullanılması
durumunda, erkek damızlığın etki alanının çok geniş olması nedeniyle,
hastalıkların kolayca yayılmasına neden olur.

1.2. Suni Tohumlamada Kullanılan Araç Gereçler
Sperma saklama için sıvı azot tankı, payet tutucu pens, azot seviyesi ölçüm cetveli, su
banyosu, payet kesici makas kayganlaştırıcı, suni tohumlama kateteri, kateter kılıfı, rektal
muayene eldiveni, kâğıt havlu, payet tutucu, dekonjelatör, set çantası, termometre ve alkol,
suni tohumlamada kullanılan araç gereçlerdir.

Resim 1.1: Suni tohumlama seti
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1.2.1. Sperma Saklama Tankı (Konteyner)
Sperma saklama tankı, spermanın sıvı azot içinde saklanması ve korunması için
geliştirilmiş özel nitelikli bir termostur. Farklı büyüklük ve hacimlerde içine yerleştirilen ve
kanister adı verilen payet taşıma bölümlerinden oluşur.
Genel olarak azot termosu çelik veya alüminyumdan yapılmış, çift cidarlı olup,
arasında vakum ve izolasyon materyali bulunmaktadır. Azot termosu, dış tankın içinde bir
boyunla asılı duran, iç ve dış tanklar arasında etkili bir izolasyon sistemi bulunan vakumlu
büyük bir metal şişedir. Bu sistem, içerisindeki sıvı azot sayesinde payetleri -196°C de tutar.
Sıvı azot tankı kullanılmadığı zamanlarda ağzı tamamen kapalı olarak tutulmalıdır.
Termosun azot kaybının yüksek olmaması gerekir. Yeni alınan sıvı azot termoslarına genel
olarak bir veya iki yıl süreli vakum garantisi verilmektedir.
Yeni alınan azot termosunun vakum ve azot kayıp kontrolü için; öncelikle termosa
azot tamamen doldurularak iki gün bekletilir. İki gün sonra eksilen azot tamamlanarak
termos tartılır. Azot termosu açılmadan dört gün süre ile bekletilerek ikinci kez tartılır. İki
tartı arasındaki fark dört günlük azot kaybını verir. Saha şartlarındaki 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 kullanışlıdır.

Resim 1.2: Sperma saklama tankı (konteyner)

Azot termosunun bakımında dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi
vakumun kaybolmasını önleyerek azot gazının dışarı çıkmasına engel olmaktır. Vakumun
bozulması halinde azot kullanımı artar, sıvı azot termosunun kapağında buzlanma ile birlikte
dışında terlemeler görülür. Azot termosunun dışında görülen terleme belirtileri vakumun tam
olmadığının göstergesidir.
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Azot tutma özelliği spermanın korunması için azot tankının vazgeçilmez en önemli
özelliğidir. Bu nedenle kapak ve kanister taşıyıcı mekanizmalarının özelliklerine dikkat
edilmedir. Her tank içinde taşıdığı sıvı azotu, buharlaşma yoluyla sürekli kaybeder. Bu kayıp
oranlarını tankın yapı ve özellikleri belirlediği gibi kullanım sıklığı, taşınma dolayısıyla
hareket ve kapağın açık kalma süresi de azot kayıplarının başlıca nedenlerindendir. Kapağın
açılması ile oluşan vakum tank içi ısısında ani artışa ve bu da buharlaşmaya neden olur.
Kapağın sık sık açılması ve tankın aşırı hareketi buharlaşmayı dolayısıyla azot kaybını
hızlandırır. Kullanılmadığı durumlarda sürekli azot kaybı tankın özelliğidir, bu nedenle en
az kayıp oranlarına sahip tanklar tercih edilmelidir.
Tank boyun kısmından dikkatsizce tutularak taşındığında kolaylıkla çatlayıp kırılabilir
ve izolasyon bozulabilir. Bu durumda sıvı azot hızla buharlaşır, tahribat şiddetli ise tankın
dış cidarında bir buz veya kırağı tabakası oluşur. Azot kaybının hızlı olduğu hâllerde, azot
ilavesi hemen yapılarak payetler içerisindeki spermlerin zarar görmesi engellenmelidir.
Ayrıca sıvı azot termosunda meydana gelen azot buharlaşması 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 buharlaşmasına izin vermelidir. Kapağın tamamen
kapatılması, gazın dışarıya çıkamaması patlamaya neden olabilir. Bu nedenle kapak,
buharlaşmaya en az seviyede izin vermelidir. Yine kapağın çok açık olması, tam
kapatılmaması hâlinde, fazla miktarda azotun buharlaşmasına neden olacağından bu noktaya
da dikkat edilmelidir. Orijinal kapakların dışında kapak kullanılmamalıdır.
Sıvı azot seviyesinin sperma için yaşamsal önemi düşünüldüğünde, çok sık taşınan ve
kullanılan sperma saklama tankında meydana gelebilecek sıvı azot kaybının yüksekliği için
önlem olarak bu tanka sıvı azot takviyesi yapabilmesi için ayrıca bir “sıvı azot depo tankı”
uygulayıcının olması büyük yarar ve kolaylık sağlayacaktır.
Azot seviye ölçüm cetveli, sperma saklama tankındaki azot seviyesini ölçme ve kritik
seviyeyi belirlemede kullanılır. Farklı şekillerde olabilen bu seviye ölçüm cetveli en sık
görülen hâliyle siyah, plastik bir cetveldir. Sıvı azot içine daldırılıp bir süre bekletildikten
sonra çıkarıldığında azotla temas eden bölüm hava ile temas ettiğinde beyaz bir renk alır ve
bu seviye tank içindeki sıvı azot seviyesinin yüksekliğini belirler. Sperma taşıyıcı kanister
seviyesinin altında azot seviyesi kritik düzey olup azot eklenmesi gerekir.
Azot termosu taşınma sırasında uygun özellikte bantlar ile tespit edilerek devrilmesi
önlenmelidir. Araçta tespit edilmeden taşınması hâlinde ani frenlerde devrilme riskinin
bulunduğu unutulmamalıdır. Ayrıca sıvı azot termosunun maruz kaldığı darbeler, termosun
izolasyonunun bozulmasına dolayısıyla azot kaybına neden olur. Sıvı azot termosu, bir kaza
anında araçta bulunanların zarar görmemesi için imkân dâhilinde mutlaka aracın bagajında
taşınmalıdır. Termos, aracın içinde taşınmak zorunda kalınırsa pencereler açılarak araç sıkça
havalandırılmalıdır ve taşınma sırasında 350C’den daha eğik tutulmamalıdır.
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1.2.2. Su Banyosu (Termos)
Su banyosu ya da termos, donmuş sperma payetinin çözülmesinin gerçekleştirildiği
ısının sabitlenmesinde kullanılan bir su kabıdır. Sperma payetinin çözülmesi herhangi bir
kabın içinde ısısı belirli bir dereceye ayarlanmış suda gerçekleştirilebileceği gibi en iyi şekli
ile termos ya da su ısısını ayarlayabilen ve sabit tutan ısıtıcılı su banyolarında gerçekleştirilir.
Çünkü sperma çözüm sonu motilitesi, homojen olmayan ısı farklılıklarından olumsuz yönde
etkilenir. Bu tür su ısıtıcılar aynı zamanda pratiktir ve araçlara da monte edilebildiğinden
uygulayıcıya sürekli aynı ısıda su sağlar ve böylece zaman kazandırır.

Resim 1.3: Payet çözme termosu

Dekonjelatör; payet çözme işleminde araç içi kullanılabilen pratik kullanım için
geliştirilmiş bir alettir. Dekonjelatörde bulunan duyarlı elektronik kontrolü ile su sıcaklığı
kontrol edilir. Işığı ile kullanıcıya kullanıma hazır olduğunu (ışığın yanması) gösterir. Işık
yandıktan sonra su sıcaklığında bir değişiklik olmadan sıcaklığı sabit tutar. Monitörü ile su
sıcaklığı takip edilebilir. Dekonjelatör (spermaterm), 12 voltluk araba aküsü ile çalışan ve
araç çakmağına monte edilebilen özelliktedir, ayrıca 12 voltluk adaptör ile elektriğe
bağlanarak da kullanılabilir.

Resim 1.4: Dekonjelatör
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1.2.3. Termometre
Payetin çözdürüleceği suyun sıcaklığını ölçmek ve ayarlamak için kullanılır.

Resim 1.5: Su termometresi

1.2.4. Set Çantası
İçerisinde bulunan tabla; dekonjelatör, pistole, payet kesici, payet tutma pensi gibi
tohumlama malzemelerinin konulması için özel olarak üretilir. Kolay temizlik için tablası
çıkarılabilir özellikte ve korozyona karşı dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Resim 1.6: Set çantası

1.2.5. Suni Tohumlama Kateteri (Pistole)
Suni tohumlama kateteri, payet içerisindeki çözünmüş spermayı hedefe taşıyan,
tohumlamanın yapıldığı paslanmaz çelikten yapılmış boru şeklinde bir çeşit enjektördür.
Kateterin ön ucunda payetin dış yapısına uyum sağlayan payet içi uyarlanmış yeter derecede
geniş boşluk hariç olmak üzere kateterin iç çapı her yerde aynıdır. Bu bölmenin uzunluğu
payetin uzunluğundan 1 cm daha kısadır. Bu yüzden payet kateterin ön ucundan dışarıya
doğru bir çıkıntı yapar. Kullanılan payet hacmine göre (0,25-0,50 ml) değişen çaplarda ya da
kombine kullanılma özelliğinde olabilir.
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1.2.6. Kateter Kılıfı
Kateter kılıfı, suni tohumlama kateterine geçirilen, tohumlama anında kateter ucunda
takılı payeti tutarak spermanın payet içinden uterusa dökülmesini sağlayan plastik, şeffaf ve
tek kullanımlık bir gereçtir. Her tohumlamada bir adet kullanılır ve kullanıldıktan sonra
atılır. Bu atık maddenin “biyolojik atık” olarak değerlendirilip güvenli bir şekilde
uzaklaştırılması gerekir. Katater kılıfı, tohumlama sırasında vajinadan geçerek uterusa kadar
ulaştığı için bu kılıfın ambalajında hijyenik kalması, özellikle ahır şartlarında ağzının açık
bırakılmaması ve oradan çıkarılması sırasında da hijyenin korunması hastalıkların önlenmesi
açısından oldukça önemlidir.

Resim 1.7: Pistole ve pistole kılıfı

1.2.7. Payet Pensi
Payet tutucu pens, sperma payetini saklama tankı içinden su banyosuna ve çözüm
süresi sonunda banyodan dışarı almakta kullanılır. Gerek payetleri güvenli ve hızlı bir
şekilde tutması ve gerekse su banyosundan payetlerin alınması sırasında manipülasyon
hâkimiyeti sağlaması açısından uzun ağızlı ve oluklu pensler tercih edilir. Bu işlemler
sırasında payetin elle temas etmemesi gerekir.

Resim 1.8: Payet pensi

1.2.8. Payet Kesici
Payet kesicinin önemi, sperma payetinin spermanın akacağı uç kısmının birbirine
yapışmadan ve düzgün bir biçimde kesilmesini sağlamasıdır. İyi kesmeyen bir makas payet
uçlarını birbirine yapıştırarak ya da kötü bir kesim ağzı oluşturarak payet kaybına ya da
tohumlama başarısızlığına neden olabilir. Payet, azot tankından alındıktan sonra 90 derece
açı ile düzgün bir şekilde presli olan ucundan kesilmelidir.
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Resim 1.9: Payet kesici

1.2.9. Rektal Muayene Eldiveni
Eldiven, rektal girişte uygulayıcıyı ve rektumu koruyan uzun kollu ve tek kullanımlık
beş parmaklı plastik bir koruyucudur. Kullanım sonrası kateter koruyucu kılıf gibi tıbbi atık
olarak değerlendirilmeli ve güvenli bir şekilde atılmalı asla yıkanarak bile olsa ikinci kez
kullanılmamalıdır. Hassas bir uygulama için yumuşak ve dayanıklı malzemeden üretilmiş
kaliteli eldivenler tercih edilmelidir.

Resim 1.10: Rektal muayene eldiveni

1.2.10. Kayganlaştırıcı
Kayganlaştırıcı, rektuma girişi kolaylaştırmak amacıyla çok az miktarda kullanılan,
rektumda iritasyona (tahriş) yol açabilecek nitelikte sabun ve deterjan içermeyen
solüsyondur.

1.2.11. Alkol
Alkol, uygulayıcının tohumlama öncesi ve sonrası kullanabileceği, gerektiğimde diğer
ekipmanların da dezenfeksiyonunda kullanılan pratik bir dezenfektandır.
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1.2.12. Kâğıt Havlu
Kâğıt havlu, rektal giriş ve kateter girişi sırasında bölgenin temizliği için ayrıca suda
çözülmüş spermanın katetere yerleştirilmeden önce kurulanmasında kullanılır. Payetin
kullanım öncesi kurulanması çok önemlidir.

1.2.13. Payet ve Payet İçerisindeki Donmuş Spermanın Saklanması
Spermalar payet adı verilen ince uzun kamışlar içine doldurularak sıvı azot içinde
dondurulmuş sıvı azot tanklarında ısısı -196 °C olan sıvı azot içinde saklanır ve depolanır.
Payetler üzerinde, sperması dondurulan boğa adı, numarası ve üretimle ilgili bilgiler bulunur.
Bu bilgiler kayıtlı üretim laboratuvarlarında sperması dondurulan boğalar için uluslararası
özellik taşır. Bu bilgiler doğrultusunda boğaya ait detaylı bilgilere İnternet (Genel Ağ)
üzerinden ulaşım mümkündür. Payetler üzerinde ayrıca üretim laboratuvarının ismi ve
üretim kodu bulunur. Sperma payetleri, ayırıcı özellikte olabilmeleri için değişik renklerde
olabilir.

Resim 1.11: Payet

Payet hacimleri yıllar içerisinde sperma dondurma teknolojisindeki gelişmelere bağlı
olarak gittikçe küçülmüştür. Yakın zamana kadar 0,50 ml hacimdeki payetler üretimde
kullanılırken son yıllarda kullanılan payetlerin hacimleri 0,25 ml’ye kadar düşmüştür ve
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir ucunda sert bir pamuk içeren payetler, sperma
doldurulduktan sonra diğer uçları kapatılarak dondurulur. Pamuklu kısım tohumlama
sırasında, tohumlama pistolesinin itmesiyle spermayı ileri doğru yönlendirerek uterusa akıtır.
Ayrıca spermanın dondurulması sırasında spermanın payet içinde kalmasını sağlar.

Resim 1.12: Payetlerin saklama tankındaki görünüşü
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Payetler tohumlama tankları ya da depo tanklarının içinde “goblet” adı verilen payet
taşıyıcılar içinde tutulur. Gobletlerin hacimleri dolayısıyla aldıkları payet miktarı değişebilir.
Goblet hacimleri 25, 50, 100, 250, 500 ve 1000 payet kapasitesinde olabilir. Suni tohumlama
uygulayıcıları 25, 50 ve100 payetlik gobletleri kullanırken, daha büyük gobletleri genellikle
sperma üretim laboratuvarları kullanır. Küçük kapasiteli gobletler uygulayıcılar için daha
uygundur. Bunlar spermaları ayırt etmek için ideal olup uygulayıcıya kullanım kolaylığı
sağlar. Gobletler de payetler gibi değişik renklerde olabilir.
Azot tankları içinde bekletilen spermaların, dölleme vasfını uzun süre koruyabilmesi
için saklama sırasında dikkat edilmesi gereken kurallara uyulması gerekir.
Sıvı azot kaybı, tankın özelliğinden kaynaklanabileceği gibi taşıma sırasında hareket
eden sıvı azotun devinimi, tohumlama ve azot ilavesi sırasında tank kapağının açılıp
kapanması ya da açık tutulması, çarpma, devrilme gibi nedenlerle de ilgilidir. Payetlere elle
temas gibi ani ısı değişimi, payet nakilleri sırasındaki uzun temas ve bekletilmeler esnasında
dış ortam ısısına maruz kalma gibi etmenler ile karşı karşıya kalmalar spermaların saklanma
kalitelerini düşürür.
Spermalar kesinlikle sıvı azot içinde tutulmalı, azot seviyesi sürekli kontrol edilmeli
ve azalan seviyeler hemen tamamlanmalıdır. Sperma payetlerinin genellikle çözdürmek
amacıyla tank içinden çıkarılması ve azot içinden çıkarılarak tank girişine kadar azot
seviyesinden yükseltilme sırasında ısı değişimleri ile karşı karsıya kaldıkları
unutulmamalıdır. Bu sürenin 10-15 saniyeyi aşmaması esastır. İstenilen payete ulaşmak için
geçen sürenin herhangi bir nedenle 10-15 saniyeyi aşması durumunda, kanister sıvı azot
içine daldırılıp bir süre sıvı azot içinde tutulduktan sonra işlem tekrar gerçekleştirilmelidir.
Değişen ısının spermaya verdiği zarar kalıcıdır ve spermanın fertilite yeteneğini koruyarak
tekrar dondurulması da mümkün değildir.
Sperma payetini arama, kontrol etme, tutma ve yer değişikliği yapma gibi yapılan her
işlem sırasında, payetlerin dış ortam etkilerine karşı çok hassas biyolojik materyaller
oldukları unutulmamalıdır. Sürekli olarak spermanın en yüksek kalitede depolanması
amaçlanmalıdır.

1.2.14. Sıvı Azot ve Azot Takviyesi
Spermanın güvenilir depolanmasında en önemli hususlardan birisi de sürekli eksilen
azotun tamamlanmasıdır. Sıvı haldeki azot sürekli hava ile etkileştiğinde gaz hâline dönüşür.
Sıvı azot tankının kapağı tamamen kapatılarak bu tepkimenin ve bunun sonucu olarak gaz
kaçırmasının önlenmesi mümkün değildir. Bütün sıvı azot depo tankları özelliklerine göre
sürekli azot gazını dışarıya bırakırlar ve tank içindeki gaz sürekli eksilir. Payetler ise ancak
sıvı azotun içinde güvenli bir şekilde depolanabilir. Sıvı azot seviyesinin hemen üzerinde
oluşan sıvı azot buharı payetlerin çözülmesini önlese de en güvenilir saklama sıvı azot içinde
olur. Bu nedenle sıvı azot seviyesi sürekli bir şekilde güvenilir seviyede tutulmalıdır. En iyi
yöntem tohumlama tankına ek olarak bir azot takviye tankı bulundurmaktır.

12

Ayrıca sıvı azot ilaveleri her zaman belirli günlerde yapılmalı ve çok kullanımın
gerçekleştiği dönemlerde azot seviyesi daha sık ölçülmelidir. Bunun için aylık bir cetvelle
belirlenen günlerde azot ilavesi alarmı ya da günün teknolojisine uygun alarm yöntemleri
kullanılabilir.








Tanklar arası payet değişimlerini yapmadan önce yapılacaklar önceden
planlanmalı ve aktarma işi kesinlikle 2 kişi ile yapılmalıdır. Payetleri
aktarmadan önce azot seviyesi kontrol edilmeli ve azot takviyesi yapılmalıdır.
Sperma payeti ve azot için bir “izleme çizelgesi” oluşturulmalı ve görülebilecek
bir yere asılmalıdır. Tank içi sperma takibi bu çizelgeden yapılarak tank içinde
gereksiz araştırmalardan kaçınılmalıdır.
Her taşıyıcıya bir boğa sperması konulmalı ve zorunlu durumlarda taşıyıcı
bölümlenmelidir. Farklı boğalara ait sperma payetleri bir arada karışık
depolanmamalıdır. Az sayıdaki payetler daha küçük taşıyıcılarda
depolanmalıdır. İstenilen boğa spermasına en kolay ve hızlı ulaşım için
depolama güncel tutulmalıdır.
Saklama tankı çarpma ve devrilmelere karşı korumalı bir yerde tutulmalı ve
gereksiz yere hareket ettirmekten kaçınılmalıdır. Tank kapağının kapalı
olduğundan emin olunmalıdır. Tank, direkt güneş ışığından korunmalı,
paslanmalara karşı kuru ve hava alan bir zeminde tutulmalıdır.
Sürekli kullanımda en fazla 6 aylık payet (sperma) depolanmalıdır.

Resim1.13: Sperma saklama tankına azot ilavesi

1.3. Suni Tohumlama Yöntemleri
Suni tohumlama yöntemiyle tohumlanan hayvanlardan normal döl verimi
alınabilmesi; spermanın tekniğine uygun olarak toplanması, değerlendirilmesi ve saklanması
yanında tekniğine uygun bir biçimde dişi üreme kanalına verilmesine de bağlıdır.
Hayvanlardan yeterli döl verimi alınabilmesi için başta döllenme olayları zincirinin en
önemli halkalarından birisi olan fertilizasyonun (döllenme) oluşması şarttır. Fekondasyon
olgusunu gerçekleştirecek olan ovum ve spermatozoa, dişi üreme kanalında kimi kimyasal
ve fiziksel değişikliklere uğradıktan sonra gerekli yeteneği kazanır ve bu özelliklerini sınırlı
bir süre için koruyabilir. Bu bakımdan, tohumlama zamanının ve hayvan türüne özgü en
uygun tohumlama teknik ve yönteminin uygulanması çok önemlidir.
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Normal bir doğal çiftleşme sonucunda erkek hayvanlar spermayı vajinanın içerisine
bırakır. Suni tohumlama uygulamalarında ise, arzulanan gebelik oranlarına ulaşılabilmesi,
spermanın serviks içerisine çoğunlukla da uterusun içine bırakılması ile mümkün olur.
Suni tohumlama sırasında; uygulamaya hazırlık, uygulamadan en yüksek oranda
gebelik elde etme ve uygulayıcı ile hayvanın zarar görmemesi gibi temel hususlar kesinlikle
unutulmamalıdır. Bu amaçla aşağıda belirtilen esaslara uyulması gerekir:









Suni tohumlamada başarılı olabilmek için dişi hayvanlar iyi kondisyonda ve
normal kızgınlık gösteriyor olmalıdır.
Suni tohumlama uygulaması sırasında plastik eldiven, çizme, yıkanabilen
plastik önlük veya tulum kullanılmalıdır.
Vulva ve civarı iyice temizlenmelidir.
Uygulamada kullanılan araçların tümünün steril olması gerekir.
Kullanılan pistole kılıfları tek kullanımlık oldukları için uygulamayı yapan
kişinin aracında fazla sayıda bulundurulmalıdır.
Tohumlanacak hayvanın, koşullara ve tohumlama yöntemlerine göre güvenli bir
şekilde hareketleri kısıtlanmalıdır.
Tohumlanacak hayvanda herhangi bir bulaşıcı, genel ya da lokal hastalık kuşkusu duyulduğu durumlarda suni tohumlama kesinlikle uygulanmamalıdır.
Tohumlanması gereken hayvanlar, hasta ise tedavi edilmelidir.
Tohumlama öncesinde ve sırasında karşılaşılan bulgular ve anamnez her zaman
dikkatlice izlenmelidir.

Erkek hayvandan alınan sperma; dişi hayvanın genital kanalına farklı yöntemlerle
verilebilir. Suni tohumlama uygulamalarının ilk yapılmaya başlandığı yıllardan günümüze
kadar çok sayıda ve farklı tohumlama teknikleri kullanılmıştır. Elin vajinaya sokulması
yardımıyla intra servikal tohumlama, spekülüm yöntemiyle intra servikal tohumlama, serviks
pensi-spekülüm kullanarak intra servikal tohumlama yöntemleri günümüzde artık uygulama
alanında önemlerini yitirmiş olan yöntemlerdir. Suni tohumlama yöntemlerindeki
farklılıklarda hayvanın türü, anatomik yapısı ve büyüklüğü etkili olmaktadır.

1.3.1. Rekto Vajinal Tohumlama Yöntemi
Rekto vajinal yöntem; ineklerin suni tohumlamasında bugün tüm dünyada yaygın
olarak kullanılmaktadır. İneklerin suni tohumlamasında tercih edilen bu yöntem, yararlarından dolayı her zaman seçilen ve uygulanan bir yöntem hâline gelmiştir.
Bu yöntemde; eldiven takılmış el, az miktarda jel ile kayganlaştırıldıktan sonra ineğin
rektumu içerisine sokulur. Rektuma sokulan el, serviksin yerini tespit ederek onu kavrar.
Serviks, sert ve kalın duvarı olmasıyla vajina ve uterustan ayırt edilebilir. Suni tohumlama
kateteri, vulva ve vajinadan geçerek serviks rektumdan sokulan el tarafından hissedilene
kadar sokulur. Uygun manipülasyonlarla serviks geçilerek korpus uteri içerisine sperma
enjekte edilir.
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Rekto vajinal tohumlama yönteminin olumlu yönleri şunlardır:









Tohumlamada kullanılan spermanın, dişi genital kanala (uterus içerisine)
güvenilir bir şekilde bırakılmasına imkân verir.
Vajinada herhangi bir manipülasyona gerek yoktur.
Dişi hayvanın kızgınlık dönemi ile uterus ve ovaryum bulguları en iyi şekilde
değerlendirilebilir.
Zararlı mikroorganizmaların genital kanala taşınma riski en az düzeydedir.
Tohumlama uygulaması için harcanan zaman daha kısadır.
Tohumlama pistolesi ve kılıfı dışında fazla bir araca gereksinim duyulmaz.
Dişi hayvanın uterusu, ovaryumları ve çevresi ile ilgili her türlü anormal bulgular kolayca saptanır.
En iyi gebelik sonuçları bu tohumlama yöntemi ile elde edilir.

1.3.2. Vajinal Tohumlama
Kısraklarda uygulanan bir yöntemdir. Bir ucunda enjektör yerleştirmeye yarayan
plastik yapıda kateter kullanılır. Vulva dudakları temizlenir ve kullanılan ele steril, uzun
eldiven takılarak, serum fizyolojik veya uygun bir sıvı madde ile kayganlaştırılır. Verilecek
sperma enjektöre çekilir ve enjektör kateterin plastik hortumuna takılır. Daha sonra,
tohumlama pipeti (kateter) avuç içine alınan el ile vajinaya girilir. Kol yeterince
ilerletildikten sonra kateterin, parmaklar yardımıyla açık olan serviks uteriden uterusa
girmesi sağlanır. Bundan sonra, enjektöre çekilmiş olan natif ya da sulandırılmış sperma, bir
yardımcı tarafından kateterin dışarıdaki ucundan enjekte edilerek tohumlama gerçekleştirilir.

Resim 1.14: Kısrakta vajinal tohumlama

Kısrakların tohumlanmasında bir ucunda enjektör yerleştirmeye yarayan kısa plastik
bir hortum olan kateterler kullanılır. Uzun rektal muayene eldiveni giyilmiş el ile gerekli
temizliğe dikkat edilerek, vajinaya girilir. Kısrağa verilecek sperma enjektöre çekilir ve
enjektör kateterin plastik hortumuna takılır. Vajinaya sokularak ilerletilen kateter, vajinadaki
elin işaret parmağı yardımıyla servikse yönlendirilir ve enjektördeki sperma kısrağa verilir.
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1.3.3. Spekülümle Tohumlama
Yalnız spekülüm veya spekülümle birlikte serviks pensi (İtalyan metodu) kullanılarak
yapılır. Steril bir spekülüm vajinaya sokulduktan sonra tohumlama kateteri cep feneri veya
baş lambası gibi bir ışık kaynağı kullanılarak görünür hale getirilen serviksin deliğinden içeri
sokulur. Normal olarak tohumlama kateteri 1-2 cm ileriye sokularak o noktaya sperma
bırakılır.

Resim 1.15: Spekülüm çeşitleri

Diğer bir uygulamada, spekülümle vajina açıldıktan sonra serviks pensi ile porsiyo
vajinalisin alt sol kenarı tutularak geriye doğru çekilir. Böylece serviksteki kıvrımların
düzeltilmesi sağlanarak kateter istenildiği kadar ileri sokulur ve sperma boşaltılır. Bu
metodun mahsurlu bir yanı tohumlamalar arasında bir takım alet ve malzemenin sterilize
edilmesinin gerekliliği ve güçlüğüdür. Serviks pensinin fazla sıkılması ile kanama ve
yaralanmalara da sebep olur.

1.3.4. Laparoskopik Suni Tohumlama
Laparoskopi, kelime anlamı olarak karın boşluğunun görüntülenmesi anlamına
gelmektedir. Laparoskopik suni tohumlama ise, soğuk ışık kaynağı ile aydınlatılan fiberoptik
bir sistemin genital organların görüntülenmesini sağlayan ve spermanın doğrudan uterusa
verilmesini sağlayan bir yöntemdir. Daha çok koyunların suni tohumlamasında tercih edilen
bir yöntemdir.
Bu yöntemde; hayvana aşağı doğru 450lik bir eğim verilerek karın organlarının
kraniale doğru yer değiştirmesi sağlanır. Daha sonra asepsi ve antisepsi kurallarına uygun
şekilde her iki memenin yaklaşık 8-10 cm önünde bir noktadan laparoskobun gireceği trokar,
diğer bir noktadan ise kateterin gireceği trokar yerleştirilir. Trokarın birinden laparoskop
diğerinden de stile sokularak uterus ve ovaryumlar açığa çıkarılır. Uterus ve ovaryumların
muayenesini takiben stile, sokulduğu trokardan çekilerek yerine ucunda enjeksiyon kanülü
bulunan kateter yerleştirilir. Tohumlama, kateterin sert bir darbe ile uterus lümenine
girmesinin sağlanması ile gerçekleştirilir.
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Resim 1.16: Koyunda laparoskopik tohumlama

1.4. Dondurulmuş Spermanın Çözdürülmesi
Günümüzde spermalar; payet adı verilen minik plastik tüpler içerisinde, -196 °C’deki
sıvı azot ortamında çok uzun süre özelliğini kaybetmeden muhafaza edilmektedir.

1.4.1. Payetin Azot Termosundan Alınması
Payetler sıvı azot termosunda kanisterler içerisinde veya 8-10 adet payet alabilecek
genişlikte bulunan ve üzerine hangi spermanın konulduğunu belirten goblet içerisinde
bulunurlar. Boğanın kod numarası spermanın bulunduğu payetin en üst kısmında yazılı
olmalıdır. Böylece tohumlama sırasında istenilen boğanın sperması kolaylıkla bulunabilir.
Payetlerin azot termosundan alınma safhası oldukça önemlidir. Sıvı azot içerisinde
bulunan sperma uzun yıllar saklanabilir. Ancak payetlerin alınması sırasında, tolere
edebilecekleri ısı derecesinden (-130°C) daha yukarı çıkarılmaları halinde azot termosunda
kalan payetler zarar görebilir. Çünkü payetlerin dış yüzeyleri içerdikleri sperma miktarına
göre oldukça geniştir.
Bu nedenle gerek payetlerin çözdürülmesinde gerekse sıvı azot termosuna aktarılması
sırasında mümkün olduğunca hızlı hareket edilmelidir. Aktarma işlemi, içerisinde azot
bulunan gobletler içerisinde yapılmalıdır. Spermanın tolere edebileceği ısı derecesinden daha
yukarı çıkarılması halinde oluşan biyokimyasal reaksiyonların toksik etkileri payetlerin
tekrar sıvı azot içerisine daldırılması ile önlenemez. Payetin çıkarılması sırasında azot
termosunun kapağı açıldıktan sonra kapak ters konarak kontamine olması engellenmelidir.
Kanister azot termosunun kulpuna kadar (maksimum 10 cm) çıkarılmalıdır. Payet alınması
sırasında uzun pens kullanılmalı ve sadece bir payet yukarı çekilmelidir. Tüm bu işlemler
seri ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Azot termosunda kalan payetlerin ısısının
yükselmemesi için azami ölçüde dikkat edilmelidir. Azot termosunun azot ile dolu olması
hâlinde bile, kanister yukarıya çekilirse payetlerdeki ısı yükselmesinin engellenmesi
mümkün olmaz.

17

Payetlerin azot termosundan alınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
şunlardır:







Azot termosunda kalan payetlerin ısısının -120°C'nin üzerine çıkması
engellenmelidir.
Payetlerin ısınmaları kanisterin yukarı çekilme oranına bağlıdır. Kanister sıvı
azot termosunun boynundan ne kadar fazla yukarı çekilirse geriye kalan
payetlerin ısınma tehlikesi o derece artar. Bu nedenle kanister azot termosunun
kulpuna kadar (maksimum 10 cm), dışarı çıkarılmalıdır.
Azot termosundan payet alma işlemi, çok kısa sürmelidir.
Payetler mutlaka uzun bir pens yardımıyla alınmalıdır.
Kanister tankın boyun kısmında 10 saniyeden daha uzun süre tutulmamalıdır.

Resim 1.17: Payetin saklama tankından alınması




İki payet alma arasındaki süre en az 5 dakika olmalıdır. Yani kanister bir kez
boyun bölgesine getirilip payet alındığı takdirde ikinci payetin aynı kanisterden
alınabilmesi için üzerinden en az 5 dakika geçmelidir.
Payet bir pens yardımı ile alındıktan sonra birkaç kez hafif silkelenerek
üzerindeki azot damlaları uzaklaştırılmalıdır.

1.4.2. Payetin Çözdürülmesi
Payetlerin çözdürülmesindeki amaç, çözdürülme işleminden sonra fekondasyon için
yeterli miktardaki spermin ileriye doğru düzgün hareket etmesini (motilite) sağlamaktır.
Spermanın çözdürülme yöntemi, spermlerin çözdürülme sonrası motilitelerini direkt olarak
etkiler. Hatalı olarak yapılacak bir çözdürme işlemi, en iyi laboratuvar imkânları ile
hazırlanmış payetlerin dahi telef olmasına neden olur. Bu nedenle spermanın çözdürülme
yöntemi önemlidir.
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Spermanın çözdürülmesi için değişik çözdürme yöntemleri denenmiştir. Bunlar
arasında spermanın avuç içinde, ineğin vajinasında ve suda çözdürülmesi gibi yöntemler
sayılabilir. Spermanın avuç içinde çözdürülmesi işlemin yavaş yapılması nedeniyle
önerilmez. Çünkü spermanın gerek dondurulmasında gerekse çözdürülmesi sırasında kritik
ısı dereceleri -60 ile -10°C'dir. Bu ısı dereceleri gerek dondurma gerekse çözdürme sırasında
mümkün olduğunca hızlı geçilmelidir. Payetin çözdürülmeden direkt olarak dişi genital
kanala verilmesi (soğuk tohumlama olarak adlandırılır), spermanın aşırı soğuk olması ve dişi
genital kanalı irkiltmesi sonucu stres faktörlerinin uyarılmasına neden olduğu için başarının
düşmesine neden olur.
Suni tohumlamada pratik olarak önerilen yöntemin güvenli, uygulaması kolay ve
yüksek gebelik oranı elde edilebilir olması gerekir. Spermanın en uygun çözdürme yöntemi
mini payetin 38°C'deki suda 25 saniye süre ile tutularak çözdürülmesidir.

Resim 1.18: Payetin sıcaklığı ayarlanmış suda çözdürülmesi

Ülkemizde 0,25 ml hacminde mini payetler kullanılmaktadır. Yurt dışından ithal
edilen spermalar ise 0,5 ml'lik midi payetler içerisinde de bulunabilir. Bu nedenle payetin 0,5
ml'lik midi payet olması halinde çözdürme ısısı 38±2°C'de 25 saniye olmalıdır.
Yine yapılan çalışmalarda sperma ısısının o türün dişi genital kanalının ısısından daha
yüksek olması halinde fekondasyon oranının düştüğü, fekondasyonun oluşması halinde
embriyonik ölümlerin arttığı tespit edilmiştir. Bu nedenle spermanın ısısı hiç bir zaman dişi
genital kanalın ısısından daha fazla olmamalıdır.
Payet azot termosundan alınmadan önce suyun ısısı termometre ile kontrol edilerek
38°C'ye ayarlanmalıdır. Payetin çözdürüleceği kap, payetin tamamen girebileceği şekilde en
az 20 cm çapında, su seviyesi ise en az 3-4 cm derinliğinde olmalıdır. Kabın dar olması
hâlinde su seviyesi payetin tamamen daldırılmasına uygun olmalıdır.
Payetlerin çözdürülmesi spermaterm (dekonjelatör) içerisinde de yapılabilir. İçerisine
yeterli miktarda su konularak ısısı 38°C’ye ayarlanır. Ayarlanan ısı derecesinden sapması en
fazla 0,2°C olması nedeniyle oldukça güvenlidir. Fişinin çekilmesi hâlinde uzun süre ısısını
muhafaza edebilmektedir. Suyun istenilen ısı derecesine getirilmesi, ortalama olarak 12-15
saniyedir. Kullanımından önce ve kullanımı sırasında günde en az bir kez olmak üzere ısısı
termometre ile kontrol edilmelidir. Spermanın çözdürülmesinde kullanılan bu spermatermler
günde bir kez temizlenmeli ve suyu değiştirilmelidir.
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Suyun ısısının ayarlanmasını takiben payet daha önce açıklandığı gibi ve seri şekilde
azot termosundan alınarak su banyosuna konulmalıdır. Su banyosu içerisine asla aynı anda
iki payet birden atılmamalıdır. Çünkü iki payet suyun soğumasına ve çözülme hızının
yavaşlamasına yol açar. Payet suyun içerisinde uç kısmından (tıpanın bulunduğu taraftan) bir
pens yardımıyla tutularak hareket ettirilir. Hareket ettirilmesi sırasında payetin tamamen
suyun içinde kalmasına özen gösterilir. Hareket ettirilerek çözülen payetlerin iç ısılarının,
hareket ettirilmeden çözdürülenlerden +16°C daha fazla olduğu bildirilmektedir. Suyun
içerisine ısıyı etkilemesi nedeniyle parmaklar daldırılmamalıdır. Spermanın çözdürülme
süresini tam olarak sağlayabilmek için kum saatleri, elektronik sayaçlar geliştirilmiştir.
Payetin bu ısı derecesinde çözdürülmesindeki amaç payetin iç ısısının 20˚C'ye
getirilmesini sağlamaktır. Payet çözdürüldükten sonra bu ısı derecesinden aşağı
düşürülmemelidir. Bunun için çözdürülme süresi sonunda payet hemen sudan çıkarılmalı ve
mutlaka bir bez veya kâğıt mendil ile kurulanmalıdır.

Resim 1.19: Payetin kâğıt havlu ile kurulanması

Payetin ıslak kalması payetin hızlı soğumasına neden olacağından soğuk şokuna neden
olur (örneğin banyodan çıkan bir insanın kurulanmadığı takdirde daha fazla üşümesi gibi).
Ayrıca suyun spermaya göre daha hipotonik olması spermada zararlı etkilerin oluşmasına
neden olur.
Kurulama işlemini takiben spermanın dondurulması sırasında payet içerisinde bir
miktar hava kalır. Havanın payetin uç kısmında toplanabilmesi için pamuklu tıkacın
bulunduğu kısımdan tutularak bir kaç kez havada sallanmasında fayda vardır. Aksi takdirde
payetin kesilmesi sırasında bir miktar sperma dışarıya akabilir veya tohumlamadan sonra
payetin içerisinde sperma kalabilir. Havanın üstte toplanmasının diğer bir yararı da üst
kısımda boşluk oluşturması nedeniyle makasın payetin kesilmesi sırasında sperma ile
temasını önlemesidir.
Her payetin üzerinde boğanın kimliği ile ilgili kayıtlar bulunur. Bu kayıtlara bakılarak
doğru payetin çözdürülüp çözdürülmediği kontrol edilmelidir. Çözdürülen bir payet hiçbir
zaman tekrar dondurulmamalıdır. Bu nedenle azot termosundan bir kez çıkarılan payet,
tekrar azot termosuna geri konulmamalıdır. Payet çözdürüldükten sonra tekrar azotun
içerisine daldırılırsa içinde bulunan spermler soğuk şokundan ölür. Böyle bir payetin
tohumlamada kullanılması halinde gebelik oluşması mümkün değildir.
Payet çözdürülmeden önce kullanılacak malzemeler (kateter, plastik kılıf, makas,
payet pensi ve kâğıt havlu) kontrol edilmeli ve kolayca alınabilecek hâle getirilmelidir.
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1.5. Suni Tohumlama Kateterinin Hazırlanması
Suni tohumlamada kullanılan mini payet (0,25 ml) ve midi payet (0,5 ml) olmak üzere
iki çeşit büyüklükte kateter vardır. Ülkemizde yaygın olarak 0,25 ml hacimli mini payetler
kullanılmaktadır.

1.5.1. Çözdürülen Payetin Katetere Yerleştirilmesi
Kullanılacak kateterin pistolesi yeterli ölçüde geriye çekilerek hazır hâle getirilmeli ve
kateter temiz bir havlu veya önlük içerisine sürtülerek ısıtılmalıdır. Soğuk havalarda kateter
hızla soğuyacağından ısıtılması, payetin su banyosuna atılmasından sonra yapılmalıdır. Şayet
kateter ısıtılmadan payet soğuk katetere yerleştirilirse spermada soğuk şoku sonucu tahribat
ve fertilite oranında düşme şekillenir.
Payet, tohumlama kateterine pamuklu ve açık olan kısım kateterin içine, ısı ile ezilerek
kapatılan uç kısmı dışarıda kalacak şekilde yerleştirilir. Kesme işlemi için ışık arkadan
gelecek şekilde kateter göz hizasına getirilerek payetin boş olan kısmı, makas sperma ile
temas ettirilmeden, spermanın yaklaşık 1-2 mm üzerinden (payetin üst kısmından yaklaşık
0,5-1 cm kadar) kesilir. Kesme işlemi düzgün yapılmalı, payetin kesilen ucunda eğrilik
olmamalıdır. Payetin ezilmesi ve makasın sperma ile teması engellenmelidir. Payetin fazla
kesilmesi hâlinde kılıfın payet ile tam teması sağlanamaz. Bunun sonucu sperma kateterin
içerisine sızar ve spermanın dişi genital kanala verilmesi gerçekleşemez.

Resim 1.20: Payetin presli kısmının makas ile kesilmesi

Kılıfın payete tam oturabilmesi için kesme işleminden sonra payetin yaklaşık olarak
kateterin 1 cm dışına taşması gerekir. Şayet payet kateterin dışına daha fazla taşarsa kılıfın
yerleştirilmesinden sonra payetin kılıf dışına çıktığı görülür. Payetin kılıf dışına çıkması
serviks ve uterus mukozasının yaralanmasına neden olur. Payetin daha kısa kesilmesi hâlinde
adaptör kılıfa tam olarak oturmayacağından spermanın kılıf içerisine akması söz konusudur.

1.5.2. Payet Tutucu Kılıfın Yerleştirilmesi
Spermanın bırakılması sırasında payeti tohumlama kateterinde tutarak içindeki
spermanın dışarı akmasını sağlayan payet tutucu kılıfın yerleştirilmesi gerekir. Plastik kılıfın
açık olan uç kısmından takriben 2,5-3 cm uzaklıkta plastik açık mavi renkli adaptör bulunur.
Bu adaptör, payetin uygun bir şekilde yerleşmesini sağlarken spermanın geriye doğru
kaçmasına engel olur. Bu nedenle adaptörsüz kılıflar tercih edilmemelidir.
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Payet katetere yerleştirilip düzgünce kesildikten sonra payetin plastik kılıf içerisinde
bulunan mavi adaptörün içine geçmesi sağlanarak kateter kılıf içindeki boncukla birlikte
tutucu kılıfın diğer ucuna kadar ilerletilir. Katetere geçirilen kılıf, kateterin dip kısmında
bulunan spiraller üzerinde döndürülerek kılıfın katetere tamamen yerleşmesi sağlanır.
Helezon ihtiva etmeyen kateterlerde bu konik kısım üzerine plastik kılıf geçirildikten sonra
buraya uygun yüzük şeklinde veya çeşme contası şeklinde bir halka takılarak kılıf
sabitleştirilir.
Payet tutucu kılıf vajinadan geçerek spermanın bırakıldığı yer olan uterusa kadar
ulaştığı için temizliğine ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle her zaman
paketinde ağzı kapalı bir şekilde korunmalıdır. Her tohumlamada bir tutucu kılıf kullanılır ve
kullanımdan sonra güvenli bir şekilde atık materyali olarak ortamdan uzaklaştırılır. Kılıf
tohumlama kateterine yerleştirilirken vajina ve uterusa girecek olan uç kısmın temiz kalması
amacıyla sadece tohumlama sırasında dışarıda kalacak uçtan tutulur ve diğer uca elle temas
edilmez.

Resim 1.21: Plastik kılıf yerleştikten sonraki görünüm

Eğer payet tohumlama kateterinin içerisine yukarıda açıklandığı gibi yerleştirilmezse
kılıfın katetere tam olarak yerleştirilmesi mümkün değildir.

Resim 1.22: Plastik kılıfın montajını sağlayan spiral kısım

Kılıf katetere tam olarak yerleştirilmeden pistolenin ileri itilmesi durumunda, sperma
genital kanala aktarılmadan kateter ile kılıf arasına sızar. Bu nedenle plastik kılıfın kateterin
üzerine yerleşmesi mutlaka kontrol edilmelidir. Kateterin hazırlanmasından sonra aşırı soğuk
havalarda, taşıma işlemi gömlek cebinde veya koltuk altında gerçekleştirilebilir. Bunun
dışında kateterin genital kanala girecek kısmına mümkün olduğunca dokunulmamalıdır.
Tohumlama kateteri hazırlandıktan sonra vajinaya girişine kadar koruma kılıfında
tutulmalıdır.
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Resim 1.23: Kateterin soğuktan korunarak taşınması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda suni tohumlama öncesi
hazırlık yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler





 Kişisel hijyeni sağlayınız.


 Suni tohumlamada kullanılan araç

gereci hazırlayınız.



 Dondurulmuş spermanın bulunduğu
payeti azot tankından alınız.







 Dondurulmuş
çözündürünüz.

spermayı 


 Yeterli süre beklettiğiniz
alarak kurulayınız.

Suni tohumlama kıyafeti giyiniz.
Eldiven giyiniz.
Tertipli ve temiz olunuz.
Suni tohumlama yöntemine göre gerekli
araç gereci temin ediniz.
Araç gereçlerin temizlik ve bakımını
yapınız.
Asepsi ve antisepsi kurallarına uygun
çalışınız.
Kullanılacak malzemeleri (kateter, plastik
kılıf, makas, pens ve kâğıt havlu) kontrol
ederek kolayca alınabilecek hâle getiriniz.
Azot termosunun kapağını açtıktan sonra
kapağı ters koyarak kontamine olmasını
engelleyiniz.
Payetlerin sıvı azot termosunda kanisterler
içerisinde 8-10 adet payet alabilecek
genişlikteki
gobletler
içerisinde
bulunduğunu unutmayınız.
Kanisteri azot termosunun kulpuna kadar
(maksimum 10 cm) çıkarınız.
Payet alınması sırasında uzun payet pens
kullanarak sadece bir payet yukarı çekiniz.
Tüm bu işlemleri seri ve dikkatli bir şekilde
yapmaya özen gösteriniz.
Spermayı çözdürmede kullanılacak suyun
sıcaklığını termometre ile ayarlayınız.
Spermanın
çözdürülmesinde
sıcaklıkzaman ilişkisine dikkat ediniz.
İşlemi güneş ışığının direkt yansımadığı
gölge bir yerde yapınız.
Dondurulmuş spermanın bulunduğu payeti
azot tankından payet pensi ile seri bir
şekilde alarak sıcaklığı ayarlanmış suyun
içine aktarınız.

payeti  Payeti temiz havlu
kurulayabilirsiniz.
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kâğıtla

silerek

 Çözdürülen payeti suni tohumlama
kateterine yerleştiriniz.
 Payetin dışarıda olan ucundan
yaklaşık 0,5-1 cm kadar kesiniz.
 Payetin plastik kılıf içerisinde
bulunan mavi adaptörün içine
geçmesini sağlayarak plastik kılıfı
katetere geçiriniz.
 Hazırladığınız
kateteri
suni
tohumlama
yapılacak
hayvanın
yanına götürünüz.

 Payeti pamuklu tıkacın bulunduğu kısımdan
tutarak birkaç kez havada sallayınız.
 Payeti presli ucu dışarı gelecek şekilde
katetere yerleştiriniz.
 Payeti ucunda eğrilik olmayacak şekilde 90
derecelik açıyla düzgün kesiniz.
 Payeti kateterin yaklaşık 1 cm dışına
taşacak şekilde kesmeye dikkat ediniz.
 Katetere geçirdiğiniz kılıfı kateterin dip
kısmında bulunan spiraller üzerinde
döndürerek kılıfın katetere tamamen
yerleşmesini sağlayınız.
 Aşırı soğuk havalarda taşıma işlemi
sırasında kateterin soğumasına karşı önlem
alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Payetlerde dondurulmuş spermanın sıvı azot içerisinde muhafaza edildiği sıcaklık
derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 ˚C
B) 196 ˚C
C) 79 ˚C
D) 37 ˚C
E) 0 ˚C

2.

Aşağıdakilerden hangisi ineklerde rekto vajinal yöntemle suni tohumlama
uygulamasında gerekli araç gereçlerden değildir?
A) Kateter (pistole)
B) Makas
C) Spekülüm
D) Plastik kılıf
E) Kurutma kâğıdı

3.

Suni tohumlama kateterine yerleştirilen payetin presli ucunun makasla kesildiği açı
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 45˚
B) 60˚
C) 65˚
D) 75˚
E) 90˚

4.

Mini payetin (0,25 ml) yaygın olarak tercih edilen en uygun çözdürme yöntemi
aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) 38 ˚C’deki suda 25 Sn. tutularak
B) 28 ˚C’deki suda 20 Sn. tutularak
C) 42 ˚C’deki suda 35 Sn. tutularak
D) 28 ˚C’deki suda 10 Sn. tutularak
E) 42 ˚C’deki suda 45 Sn. tutularak

5.

Aşağıdakilerden hangisi suni tohumlamanın başlıca yararlarından birisi değildir?
A) Bir erkek damızlıktan çok sayıda dişinin tohumlanmasına olanak sağlar.
B) Kimlik tespitini kolaylaştırır.
C) Çiftleşme yoluyla bulaşan hastalıkların yayılma riskini azaltır.
D) Damızlık boğaların kullanılma süresini kısaltır.
E) Irk ıslahında etkin bir şekilde kullanılabilir.
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6.

Aşağıdakilerden hangisi azot termosundan payetlerin alınması sırasında dikkat
edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?
A) Azot termosunda kalan payetlerin -120 ˚C'nin üzerine çıkması engellenmelidir.
B) Payet, kanister sıvı azot termosundan tamamen çıkarıldıktan hemen sonra
alınmalıdır.
C) Azot termosundan payet alma işlemi çok kısa sürmelidir.
D) Payetler uzun bir pens yardımıyla alınmalıdır.
E) İki payet alma arasındaki süre en az 5 dakika olmalıdır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi ineklerin suni tohumlamasında uygulanan rekto vajinal
yöntemin avantajlarından birisi değildir?
A) Tohumlama uygulaması için harcanan zaman daha kısadır.
B) Zararlı mikroorganizmaların genital kanala taşınma riski daha azdır.
C) Dişi hayvanın kızgınlık dönemi ile uterus ve ovaryum bulguları en iyi şekilde
değerlendirilebilir.
D) Tohumlamada kullanılan spermanın, dişi genital kanala (uterus içerisine) güvenilir
bir şekilde bırakılmasına imkân verir.
E) Bu yöntemde yavru anomalilerine daha az rastlanır.

8.

Laparoskopik tohumlama daha çok aşağıdaki çiftlik hayvanlarından hangisinde tercih
edilen bir yöntemdir?
A) İnek
B) Kısrak
C) Koyun
D) Köpek
E) Tavuk

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile spermayı evcil hayvanların genital kanalına verebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İneklerde östrüsün başlangıcında yapılan suni tohumlama uygulamalarında elde
edilen başarı oranları ile ilgili bir araştırma yapınız.



Yakınınızda suni tohumlama yapan veteriner kliniklerine giderek suni
tohumlamanın başarısını artırıcı uygulamalar hakkında bir araştırma yapınız.



Suni tohumlamada uygulayıcıya bağlı başarısızlıkların olası zararları ile ilgili
bir araştırma yapınız.

2. SPERMANIN GENİTAL KANALA VERİLMESİ
Suni tohumlama uygulamasından önce hayvanın bakım ve beslemesi ile genel sağlık
durumu kontrol edilmeli, hasta hayvanların tohumlanmasından kaçınılmalıdır.

2.1. Suni Tohumlamada Hijyen ve Güvenlik
Suni tohumlama işlemini gerçekleştiren veteriner sağlık teknisyeni, hayvandan insana
geçebilen hastalıklara karşı kişisel hijyen kurallarına uygun hareket etmelidir. Bu amaçla
uygun kıyafet ve eldiven kullanmalıdır. Uygulayıcının, hayvanın ve işlemin güvenliği
açısından hayvan bir travay içerisinde zapturapt altına alınmalıdır.
Suni tohumlama öncesinde anamnez alınarak hayvanın sağlık durumu ve en uygun
tohumlama zamanı açısından gerekli bilgiler öğrenilmelidir. Hayvanın yaşı, yaptığı doğum
sayısı, son doğum yaptığı tarih, doğum sonrası hastalık geçirip geçirmediği, tohumlama
sayısı, hayvanda gözlemlenen kızgınlık belirtileri, kızgınlık belirtilerinin başlama zamanı ve
son tohumlama tarihi gibi sorulara cevap aranmalı ve ayrıca tohumlandığı hâlde tutmama
sayısı ve erkek hayvanlarla bir arada bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
Suni tohumlama işlemi sırasında hayvanın genital kanalına mikrop bulaştırmamak için
asepsi ve antisepsi kurallarına uygun hareket edilmelidir.
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2.2. Suni Tohumlama Yapılacak Hayvanın Uysal Hale Getirilmesi
Hayvanın zapturaptı daha önce ayakta zapturapt modülünde açıklandığı gibi tekniğine
uygun olarak yapılmalıdır. En iyisi hayvanın bir travay içerisinde zapturapt altına
alınmasıdır. Zapturaptın tam yapılmaması halinde rektum ve genital organlar ile veteriner
sağlık teknisyeninin yaralanma tehlikesi yanında, suni tohumlama işlemi de tekniğine uygun
olarak yapılamaz. Rektal muayene, kateter ve spekülüm uygulaması sırasında hayvanı
zapturapt altına alacak bir yardımcı bulunmalıdır. Hayvanın zapturaptı sırasında
gerektiğinden fazla güç kullanılmamalıdır. Özellikle suni tohumlama sırasında acı verecek
uygulamaların yapılması stres faktörlerinin uyarılmasına neden olur. Stres; böbrek üstü
bezinden adrenalin salgısını uyararak, oksitosin ve LH salınımını inhibe eder. Oksitosin ve
LH salınımının engellenmesi (inhibisyonu), ovulasyonun ve spermatozoonların dişi genital
kanalda taşınmasını engeller. Adrenalin, östrüs sırasında uterustan yumurta kanalı (oviduct)
yönüne olan kontraksiyonların yumurta kanalından uterus yönüne (geriye doğru) yön
değiştirmesine neden olur. Bunun sonucu olarak spermatozoonların fekondasyon bölgesine
ulaşması engellenir. Bu da suni tohumlamanın başarısını düşürür.
Kateterin hazırlanmasından sonra hızla ineğe yaklaşıp hemen tohumlama işlemine
girişmek zaten sinirli ve huzursuz olan ineği daha da irite edecektir. Suni tohumlama
yapılacak hayvana acı verici uygulama yapmak asla doğru değildir. Hayvanın aşırı reaksiyon
göstermemesi için rektuma, tekniğine uygun ve dikkatli bir şekilde girilmelidir.
Kısa bir vakit kaybı olsa da uygulayıcının ineğin kendisini görebileceği bir açıdan
yakın temasa geçerek iletişimde bulunması sakinleştirici bir etki ve güven sağlayacaktır. Bu
hareket uygulayıcının kaybettiği zamanı tohumlama sırasında kendisine geri verecektir.
Huzursuz ve hareketli bir ineği tohumlamaya çalışmak, spermayı hedef noktaya bırakmada
güçlük çıkaracağından gebelik şansını da azaltacaktır.

2.3. İneklerde En Uygun Tohumlama Zamanı
Suni tohumlama inekler kızgınlık gösterdiklerinde yapılır. İneklerde doğumu takiben
45 gün sonraki kızgınlıkta suni tohumlama yapılabilir. Suni tohumlamanın uygun saatini
bilmek için kızgınlık zamanını iyi gözlemek gerekir. Kızgınlığın ilk görülmesinden 10-12
saat sonra yapılan tohumlamaların tutma oranı yüksektir.
Boynundan bağlı inekler serbest dolaşan inekler gibi başka hayvana atlama ve üzerine
atlanıldığında sabit durma gibi davranışları gösteremeyeceklerinden dolayı bu hayvanlarda
ikinci derecedeki diğer kızgınlık belirtilerine dikkat etmek gerekir. Kızgınlığa ilişkin en
önemli belirti “çara” akıntısıdır. ÇARA dikkatle izlenmeli ve tohumlamanın başarısı için
temiz olduğuna kanaat edilmelidir. Yumurta akı gibi berrak, tertemiz çara rahmin temiz
olduğunu gösterir. Bulanık çara akıtan inekler döl tutmaz. Bu durumda inekler tedavi
edildikten sonra tohumlanmalıdır.
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Resim 2.1: Çara akıntısı kontrolü

İnekler ortalama 21 günde bir kızgınlık gösterir ve bu dönem en çok 18 saat sürer. İlk
kızgınlık belirtileri sabah görüldüyse öğleden sonra, öğleden sonra görüldüyse sabah
tohumlama yapılması önerilir. Suni tohumlama için istekte bulunulduğunda uygulayıcıya ilk
kızgınlık saati doğru bildirilirse döl tutma oranı artar. Kızgınlığı takiben kanlı akıntı
görülürse, artık kızgınlık döneminin geçtiği, bir sonraki kızgınlığın iyi takip edilmesi
gerektiği anlamına gelir.

2.4. İneklerde Rekto Vajinal Tohumlama
Rekto vajinal suni tohumlama yöntemi uygulanırken belirli bir sıranın izlenmesi
gerekir. Tohumlamadan önce veteriner sağlık teknisyeninin yapacağı ilk ve en önemli iş
rektal muayene ile ineğin gebe olup olmadığını, üreme organlarında döl verimini dolayısıyla
da suni tohumlamanın başarısını etkileyecek patolojik bir değişimin bulunup bulunmadığını
ve ineğin kızgın olup olmadığını saptamasıdır. Bazı deneyimsiz uygulayıcılar,
tohumlamadan önce gebelik muayenesi yapmadıkları için gebe inekleri de yanlışlıkla
tohumlayabilmektedir. Çünkü bazen gebe inekler gerek yedikleri östrojen içerikli yemlerden
gerek gebelikte de görülebilen aşırı FSH dalgalarının etkisiyle kızgınlık gösterirler.

Şekil 2.1: Gebe hayvana yanlışlıkla tohumlama yapılması
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Kızgınlık konusunda sadece yetiştiricinin beyanı ve inekte kızgınlıkla ilgili olarak
ortaya çıkan dış bulgular dikkate alındığında istenen sonuç alınamayabilir. İneklerde
kızgınlık hem çok kısa sürdüğü hem de ovulasyon kızgınlığın bitiminden sonra oluştuğu için
en uygun tohumlama zamanının tespiti zorlaşmaktadır. Rektal muayene ile ovaryumların
muayene edilerek üzerlerinde kızgınlığın temel bulgularından olan olgun, fluktuan,
patlamaya hazır bir graff folikülünün tespitiyle yapılan tohumlamalardan yüksek başarı elde
edilir.

Resim 2.2: Olgunlaşmış graff follikülü

Rektal muayenede, hassasiyeti yüksek kaliteli muayene eldiveni kullanılmalıdır. El ve
kol rektuma sokulurken çok yavaş ve sakin hareket edilmelidir. İnekleri genelde ilk girişin
huzursuz ettiği akıldan çıkarılmamalıdır. İneğin kuyruğu yukarı kaldırıldıktan sonra eldiven
giyilmiş el, rahatça girmesi için biraz kayganlaştırıcı madde sürüldükten sonra anüs yoluyla
rektuma sokulur. Bu sırada sfinkter ani geçilirken zorlanmamalı, el sağa sola çevrilerek
rektuma sokulmalıdır. Rektuma ilk girişten sonra çoğunlukla rektumda biriken dışkı,
uygulamacı için sorun oluşturur. Rektal muayeneden önce üreme organlarının etkin
muayenesi için gaita boşaltılmalıdır. Ancak bunu yaparken el rektumdan dışarı
çıkarılmamalıdır. Elin dışarı çıkarılması halinde rektuma hava dolarak işlemin gerçekleşmesi
imkânsız hale gelir. Dışkı yumuşak ve az ise rektum boşaltılmadan da gaita yumağının
altından üreme organları muayene edilebilir.

Şekil 2.2: Tırnakların kesilmesi
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Şekil 2.3: Rektumdaki gaitanın boşaltılması

Rektumda bir kontraksiyon söz konusu ise el ileriye sevk edilmek için zorlanmamalı,
kontraksiyonun sona ermesi beklenmelidir. Sakin tavırlar, iritasyon ve stres oluşturmayan ilk
giriş hareketleri bağırsak peristaltiklerinin uyarılmamasında da etkilidir. Rektal muayene
sırasında oluşacak kontraksiyon halkaları elin işaret ve orta parmakları bir araya getirilerek
ileri geri masaj yapmak suretiyle düzeltilebilir.

Şekil 2.4: Rektumdaki kasılmaların önlenmesi

Bu arada inek sırtını kamburlaştırarak rektal muayeneye engel olmaya çalışır. Bunu
önlemenin pratik yolu dıştan hayvanın sırtını elle sıkmaktır. Ayrıca rektumdaki elin
parmakları dorsal yöne çevrilerek de masaj yapılabilir. Rektumun içinde hava kalmadığı ve
gaitanın iyice boşaldığı anlaşıldıktan sonra muayeneye başlanmalıdır. Muayenede serviks,
corpus uteri, cornu uteriler ve ovaryumlar sırasıyla muayene edilmelidir. Muayenede üreme
organlarının tonusuna, kıvamına, büyüklüğüne, tümöral oluşumların bulunup bulunmadığına
bakılır. Ayrıca ovaryumların kıvamı, büyüklüğü, üzerlerinde folikül oluşumları ve çeşitli
evrelerdeki corpus luteumlar bulunup bulunmadığı muayene edilmelidir.
Uygulayıcı tohumlama tankını, tohumlamasını yapacağı ineğin yanına kadar
getirmelidir. Suni tohumlama, sperma çözüldükten sonra mümkün olan en kısa sürede
gerçekleştirilmelidir. Çözülmüş spermayı taşıyan kateter tohumlama anına kadar dış ortam
ısısından mutlaka korunmalıdır. Kateter tohumlama gerçekleştirilinceye kadar güneş
ışığından da korunmalıdır. Kateterin genital kanala giren kısmı olası enfeksiyonlara karşı
korunmalıdır. Hazırlanmış kateter dışarıda tutularak yapılan uzun muayeneler sırasında,
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çözülmüş sperma hızla motilite kaybetmekte ve hatta ölü ve anormal spermatozoa oranları
artmaktadır.
Tohumlanacak ineğin vulvasının temizliği önemlidir. Rektal muayene sırasında gaita
dışarı çıkarken vulvayı kirletir. Eğer vulva ve anal bölge rektal muayeneden sonra iyice
temizlenmeden tohumlama yapılacak olursa pistoleye bulaşacak gaita vajinaya girerek
enfeksiyona neden olur. Bu yüzden tohumlamadan önce vulvanın ve anal bölgenin kuru
yumuşak kâğıt havlularla iyice temizlenmesi gerekir. Bu aşamada bahsedilen bölgenin
yıkanması ya da ıslak bezle silinmesinden kaçınılmalıdır. Eğer yıkanacaksa da iyice
kurulanmadan tohumlamaya geçilmemelidir.

Resim 2.3: Vulvanın kuru temizliği

Tohumlama işlemi spermanın üreme kanalının uygun bölgesine verilmesini içeren bir
manipülasyon olduğu için deneyim gerektiren bir konudur. Kim sayı olarak daha fazla
tohumlama yapmışsa o daha deneyimli sayılır. Elin baş ve işaret parmakları ile ya da bir
yardımcı sayesinde vulva dudakları açıldıktan sonra kateter dışarıdaki elin baş, işaret ve orta
parmaklar arasında keman yayı şeklinde tutularak yerle 30 ila 45 derecelik bir açı ile
aşağıdan yukarıya doğru vulvadan vajina içerisine yönlendirilir. Bunun nedeni pistolenin
vajina içerisinde bir engelle karşılaşmadan ilerlemesini sağlamaktır. Kateter dorsalden 6-8
cm ilerledikten ve himenal halkanın geçilmesinden sonra yere paralel hale getirilerek
zorlamadan servikse veya bir engel ile karşılaşıncaya kadar vajina içerisinde ilerletilir.

Resim 2.4: Vulva dudaklarının aralanarak kateterin yerleştirilmesi
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Bu kurala uyulmazsa, yani pistole vajinaya sokulurken yönlendirme vajinanın
tabanından başlatılırsa, pistole orifisyum üretra eksternadan (idrar yolunun dışarıya açılan
deliği) idrar kesesine veya yine aynı orifisyumdan bu kanalın hemen altında yer alan
divertikulum subüretraleye girer. Bu durum hayvanın huzursuzluk duymasına, savunma
reaksiyonlarının uyarılmasına, yaralanma ve enfeksiyonlara neden olur. Daha sonra rektum
içindeki el ile serviks uteri kavranır ve kraniale doğru itilerek vajina çatısında kıvrımların
oluşmamasına özen gösterilir. Eğer serviks uteri, kraniale değil de kaudale doğru çekilecek
olursa, vajinanın dorsal duvarında kıvrım oluşacağından, kateterin ileri yönlendirilmesi
olanaksızlaşır ve bu durum da hayvanın huzursuz olmasına yol açar.
Kateter bu şekilde tutularak diğer elle rektuma, rektal muayene tekniğinde belirtildiği
şekilde girilir. Yeterli yardımcı bulunması durumunda önce rektuma girilir, sonra yardımcı
tarafından vulva dudaklarının havlu kâğıt ile kuru temizliği yapılır. Yine yardımcı tarafından
vulva dudaklarının ayrılması sağlanarak yukarıda açıklandığı gibi kateterle vulvadan
girilerek vajina içerisinde ilerletilir.
Rektuma girildikten sonra önce serviks aranmalı ve serviks bulunduktan sonra baş,
işaret ve orta parmaklar ile porsiyo vajinalis en yakın kısmından tutularak kavranmalıdır.
Serviksin boyutları ve kıvamı tıpkı bir hindinin boynu gibidir. Rektumdan girildiğinde
serviks silindir şeklindeki yapısı ve sert, kıkırdak benzeri dokusu ile genellikle etrafından
kolaylıkla ayırt edilir.
Bağ doku ve kaslardan oluşan serviksin boyutları ineğin yaşına ve bulunduğu
postpartum dönemine göre değişir. Serviks 3-4 adet mukozal halka içerir ki bunlar serviksi
3-4 kompartmana ayırır. Genç ineklerde ve düvelerde serviks, pelvis kemiğinin üstünde ve
pelvis boşluğunda bulunmasına karşın yaşlı ineklerde genişlemiş üreme organları ile birlikte
karın boşluğuna doğru sarkmıştır. Serviksi kavrayan elin ayasının ortası serviksin vajinaya
açılan kapısı olan orifisyum uteri eksterna ve onun etrafındaki servikse nazaran daha sert ve
kıkırdaksı olan porsiyo vajinalisin üzerine getirilir. Elin işaret, orta ve yüzük parmakları
serviksi bir taraftan, baş parmak ise diğer taraftan kavrar. Serçe parmağı kateterin servikse
yönlendirilmesi için boşta kalmalıdır. Bu esnada yüzük ve işaret parmakları ile el huni
şekline getirilir. Serviks uteri kavranırken el ayası ile porsiyo vajinalisin aynı düzlemde
olması uygulamanın daha kolay yapılmasını sağlar. Bu şekilde tohumlama pistolesinin
takılması ya da yanlış yönlendirilmesi olasılığı son derece azalmış olur. Bazı durumlarda
serviks uteri hatalı bir biçimde fazlaca kranialden tutularak tespit edilir. Bu durumda
tohumlama pistolesi ile porsiyo vajinalisin karşı karşıya gelmesi oldukça zorlaşır. Porsiyo
vajinalisin vajina içindeki konumunda bir bükülme oluşur ve tohumlamanın
gerçekleştirilmesi ya çok zorlaşır ya da olanaksızlaşır.
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Şekil 2.5: Serviksin kranialden hatalı tutuluşu

Vajina içerisinde kör keselerin oluşmasına neden olmamak için serviksin kaudale
doğru çekilmesinden kaçınılmalıdır. Yine serviksin kranialden tutularak geriye doğru
çekilmesi orificium uteri eksternanın (serviksin dış deliği) tabana doğru dönmesine neden
olur. Serviksin kateter ile rahat geçilebilmesi için bu hatalı tutuluş şekillerinden
kaçınılmalıdır. Açıklandığı gibi tekniğine uygun olarak tutulan serviks, kraniale doğru
itilerek vajinadaki kıvrımların düzelmesi sağlanmalıdır.

Şekil 2.6: Vajinadaki kıvrımlar nedeniyle kateterin takılması

Kateter ucunun vajina içinde servikse kadar kolaylıkla ilerlemesine karşın serviks giriş
deliği ile teması her zaman kolay olmamakta ve bir uygulama deneyimini gerektirmektedir.
Serviks giriş kısmı vajina içine doğru uzandığı için etrafında oluşturduğu poş, kateterin
sıklıkla takıldığı ve ilerlemediği kör keseler oluşturmaktadır. Kateter ucu serviks giriş deliği
ile karşılaşıncaya kadar genellikle bu keselere takılacaktır.
Suni tohumlamada kateterin geçişini sağlamak için serviks önce üstten rektum duvarı
ile sarılarak tutulmalı ve el içeride döndürülerek parmaklar serviksin altına ve başparmak
üstten tutacak şekilde kavranarak tespit edilmelidir. Böylece servikse hâkim olmak ve onu
bir miktar kaldırmak mümkün olacaktır. Tutuşun mümkün olduğunca serviks giriş deliğine
hâkim olacak şekilde giriş deliğine yakın tarafından yapılması ve serviks girişinin avuç
içinde tutulması kateter girişine kolaylık sağlar. Tüm bu işlemler sırasında rahat ve sakin
tavırlar rektum mukozasına verilecek zararları önler.
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Yukarıda açıklandığı gibi yerle 30 ila 45 derece açı oluşturacak biçimde vulvadan
vajinaya sokulan ve uretranın vajinaya açılan deliğini geçtikten sonra yere paralel hâle
getirilen kateter ile serviksi kavrayan ve huni haline getirilen elin teması sağlanmaya
çalışılır. Bu gerçekleştiğinde teorik olarak ve serviksin elle kavranma pozisyonuna göre
pistole orificium uteri eksternanın tam üzerindedir denilebilir. Temasın sağlanmasından
sonra serçe parmağın yardımıyla kateterin ucu servikse yönlendirilir. Eğer bu teknik
uygulanmaz ise pistole çoğu deneyimsiz uygulayıcıların yaptığı gibi porsiyo vajinalis
cervisisin vajinaya doğru uzanmasıyla yan taraflarda oluşan ve forniks adı verilen boşluklar
içine sokulabilir ki pistoleyi ileri itme durumunda kızgınlık nedeniyle zaten hassaslaşmış
olan vajina duvarı delinerek sperma boşu boşuna pelvis boşluğuna verilmiş olur.

Şekil 2.7: Kateterin el ile temasının sağlanması

Resim 2.5: Serviksin porsiyo vajinalisi ve serviksin giriş deliği

Resim 2.6: İnekte suni tohumlama
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Serviks ile kateterin temasından sonra iki değişik yöntem ile serviksin geçilmesi
mümkündür. Birincisi; serviks sabit tutularak kateter sağa, sola, aşağı yukarı oynatılarak
servikal halkalar geçilmeye çalışılır. İlk halkaların geçilmesinden sonra serviks orta
kısmından tutularak düzgün konuma getirilerek diğer halkalar geçilir. Serviksin
geçilmesinde en fazla 3. burdi halkası sorun yaratabilir. Bu halkanın geçilmesi sırasında
mümkün olduğunca zorlamalardan kaçınılmalıdır. Servikal yırtılmalar sonucu oluşan
kanama, spermatozoonlar üzerinde toksik etkilidir. İkinci yöntemde ise; kateterin serviks ile
teması sağlandıktan sonra sabit olarak tutulur. Baş, işaret ve orta parmaklar arasında
kavranan serviks halkaları, kateter üzerine teker teker geçirilmeye çalışılır. Kateterin korpus
uteriye ulaşmasından sonra işaret parmağı ile hafif dokunularak kontrol edilir. Bu esnada
endometriyumun zedelenmemesine özen gösterilmelidir. Pistoleye basılmadan önce kateter
1-2 cm geriye doğru çekilerek spermanın, korpus uteriye ya da son burdi halkası geçildikten
sonra bırakılması sağlanır. Kateterdeki sperma boşaltıldıktan sonra pistole 3-5 Sn. süre ile
basılı tutulmalı ve spermanın verilmesi sırasında kateter geriye doğru çekilmemelidir.

Şekil 2.8: Spermanın bırakılacağı yerin belirlenmesi

Şekil 2.9: Spermanın bırakılma yeri
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Şekil 2.10: Spermanın bırakılması

Şekil 2.11: Verilen spermanın her iki kornu uteri boyunca ilerlemesi

Spermanın dişi genital kanalda bırakılacağı yer konusunda değişik görüşler vardır.
Doğal aşımda sperma normal olarak porsiyo vajinalisin kıvrımları arasına bırakılır. Ancak
suni tohumlamada verilecek sperma hacminin ve spermatozoon sayısının düşük olması
nedeniyle dişi genital kanalın daha ilerisine bırakılmasını zorunlu kılar. Serviksin
yangılarında, intrauterin tohumlamanın, enfeksiyöz etkenlerin uterusa taşınmasına neden
olmasından dolayı, tohumlama yapılmaması önerilmektedir.
İntrauterin tohumlamanın dezavantajları arasında fizyolojik sınırların dışına çıkılması,
uterus mukozasının yaralanma riski ve enfeksiyöz etkenlerin uterusa bulaştırılması
ihtimalinin bulunması sayılabilir. İntrauterin tohumlamada çaranın bakteriyostatik
spermatozoonları selekte edici ve spermatozoon motilitesini uyarıcı etkisinden de
yararlanılamamaktadır. Bakım ve beslemesi iyi olan ineklerin %10'u gebeliğin ilk 3 ayı
içerisinde östrüs semptomları gösterebilmektedir. Böyle ineklerin intra uterin tohumlanması
abortusa neden olur. Spermanın kornu uteriye bırakılmasında ise, uterus mukozasının
yaralanma riskinin yüksek olması nedeniyle kaçınılmalıdır. Ayrıca yapılan tohumlamalarda
spermanın kornulara bırakılmasının fertilite oranı üzerine büyük bir etkisi bulunmamaktadır.
Sonuç olarak sperma, ilk tohumlamada korpus uteriye sonraki tohumlamalarda ise,
serviks uterinin son l/3'ne bırakılması daha yararlı olmaktadır. Gebe olmadığından emin
olunan ve kesin östrüste olduğu belirlenen ineklerde, ikinci ve sonraki tohumlamalarda da
sperma uterusa bırakılır. Bunun dışında kateterin kornulara kadar ilerletilmesi fekondasyon
açısından hiçbir yarar sağlamaz. Aksine enfeksiyon ve mukozanın yaralanma tehlikesini
artırır.
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Suni tohumlama uygulamasından sonra kateter dikkatli şekilde dışarıya çıkarılmalı, kateterin
içerisindeki payetin tamamen boşalıp boşalmadığı kontrol edilmelidir. Şayet kateterin
içerisindeki sperma tamamen boşalmamışsa veya sperma kateter ile kılıf arasına sızmış ise
tohumlama işlemi tekrarlanmalıdır. Yine kateterin dışarı çıkarılmasından sonra üzerine kan
veya irin bulaşıp bulaşmadığı kontrol edilmelidir. Çara bulaşmış ise, çaranın kıvamı baş ve
işaret parmakları arasına alınarak elastikiyetine bakılmalıdır. Çaranın irinli olması halinde
enfeksiyon riski nedeniyle direkt doku ile temasından kaçınılmalıdır.
Suni tohumlama işlemini takiben 15-20 saniye süre ile klitorise masaj yapılması,
oksitosin salgısını artırdığından uterusun ovidukt yönüne doğru kontraksiyonlarının
artmasına neden olur. Özellikle östrüsün ikinci yarısında yapılan tohumlamalardan sonra
klitoral masajın etkisi, daha fazla olmaktadır. Yapılan çalışmalarda klitoral masaj yapılan
inek ve düvelerdeki gebelik oranlarının, klitoral masaj yapılmayanlara göre % 3-5 arasında
daha fazla olduğu şeklindedir. Bu nedenle tohumlamalardan sonra klitoral masajın yapılması
yararlı olmaktadır. Yine aynı amaçla tohumlamayı takiben oksitosinin intramuskuler olarak
enjekte edilmesi de spermatozoonların ovidukta doğru hareketlerini olumlu yönde
etkilemektedir.
Ovulasyonun uyarılması amacıyla tohumlamayı takiben GnRH uygulaması yapılabilir.
Ovulasyonun uyarılması amacıyla kullanılan doz, kist tedavisinde kullanılan dozun yarısıdır.
Ancak gereksiz hormon enjeksiyonlarından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

2.5. İneklerde Tohumlamanın Tekrarlanması
Östrüsün uzun süre devam etmesi ya da bir başka deyişle tohumlamanın ertesi
gününde de östrüs semptomlarının sürmesi halinde ikinci kez tohumlama yapılabilir.
Ovulasyonun gecikmesi hâlinde östrüsün uzaması söz konusudur. Böyle durumlarda ikinci
tohumlama ile birlikte GnRH enjeksiyonları tavsiye edilebilir. İlk tohumlamadan 3-5 hafta
sonrasına kadar yapılan ikinci tohumlamalarda ilk tohumlamada kullanılan boğanın
spermasının kullanılması doğan yavruların soy kütüğü açısından gereklidir.
Tohumlama işleminin tamamlanmasından sonra hayvan sahibine metöstrüs kanaması
olup olmadığını ve tohumlamadan 19-22 gün sonra hayvanını dikkatli takip etmesi önerilir.
Metöstrüs bölümünde de bahsedildiği gibi tohumlamadan 2 gün sonra kanamanın görülmesi
tohumlamanın uygun zamanda yapıldığını, daha erken görülmesi tohumlamada geç
kalındığını ve daha geç görülmesi de tohumlamanın erken yapıldığının işaretidir. Metöstrüs
döneminde yapılan vajinal muayenelerde kan, inspeksiyona göre 12 saat önce görülür.
Tohumlamanın başarılı olmaması hâlinde muhtemelen tohumlamadan 19-22 gün sonra tekrar
östrüs görülecektir. Bu durumda tohumlamanın tekrarlanması gerekir. Tohumlamadan sonra
östrüs göstermeyen hayvanların mutlak surette en geç 8 hafta sonra gebelik kontrolleri
yapılmalıdır.
Tohumlamanın başarısız kalmasının nedenleri arasında değişik faktörler yer
almaktadır. Bunlar arasında özellikle bakım ve besleme hataları, tohumlama zamanın yanlış
seçimi, ovulasyonun gecikmesi, enfeksiyöz nedenler, spermanın hatalı çözdürülmesi,
tohumlama tekniği ve embriyonik ölümler sayılabilir.
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2.6. İneklerde Tohumlamanın Başarısını Artıran Faktörler
Suni tohumlamanın başarılı olmasında östrüslerin doğru tespit edilmesinin ve en
uygun tohumlama zamanının ayarlanmasının önemi büyüktür. Tohumlama zamanının
belirlenmesinde yapılan hatalar genellikle östrüs başlangıç ve bitişinin tam olarak
belirlenememesinden kaynaklanır. İneklerin ahırda sürekli bağlı tutulmaları ve süt
verimlerinin yüksek olması östrüs belirtilerinin tam olarak belirlenememesine yol açarak döl
veriminde önemli düşüşlere neden olur. Suni tohumlamada başarılı olmanın yolu, öncelikle
hayvanların kızgınlıklarının iyi bir şekilde takip edilerek en uygun tohumlama zamanının
tespit edilmesi ile mümkündür.
Döl tutmayan ineklerde tanı ve sağaltım girişimleri yanında her östrüste
tohumlanmaları, tohumlamalarda kaliteli sperma kullanılması, ovulasyonun gecikmesinden
şüphelenilen olgularda 12 saat ara ile iki kez tohumlama ve daha önceki östrüslerde suni
tohumlama kullanılmışsa onun yerine boğa kullanılması önerilebilir.
İnekler arasında östrüs süresi ve ovulasyon zamanı oldukça değişkenlik göstermekle
birlikte genellikle sabah östrüs belirtilerini gösteren inekler öğleden sonra, öğleden sonra
östrüs belirtilerini gösteren inekler ise ertesi gün sabah tohumlanmalıdır. Çünkü ineklerde
ovulasyon, östrüsün bitiminden yaklaşık 8-12 saat sonra meydana gelir.
Hayvanlarda döl tutmama nedenlerinden bir tanesi de uterus enfeksiyonlarıdır. Normal
muayenelerde hafif şiddetteki endometritis belirtileri tespit edilemeyebilir. Tespit
edilemeyen endometritis olguları döl tutmamanın yaygın bir sebebidir. Bu durumu ortadan
kaldırmak için intrauterin ilaç infüzyonu tohumlamadan hemen sonra ya da 15 dakika sonra
yapılabileceği gibi 2, 6, 12 saat veya bir gün sonra da uygulanabilir.
İneklerde döl tutmama sorununu ortadan kaldırmak için çeşitli ilaçlar “hormonlar,
antibiyotikler ve antiseptikler” kullanılabilir.
Hormonal sağaltım, “prostaglandin (PGF2α analogları), östrojen, gestagen, GnRH,
PMSG, hCG, FSH ve kortokosteroid” uygulamalarını içerir. PGF2α hem senkronizasyon hem
de endometritislerin tedavisi amacıyla kullanılmaktadır.
Suni tohumlama başarısını artırmak için uterusa tohumlama sonrasında, antibiyotik
infüzyonları, anovulasyon ve ovulasyon gecikmelerine karşı GnRH, LH ve hCG
enjeksiyonları ve progesteron uygulamaları denenebilir.
Postpartum dönemdeki ineklerde ovulasyonu uyarmak için hCG kullanılabilir. Repeat
breeder ineklerde suni tohumlamaya bağlı olarak 1500-2000 IU hCG uygulanabilir. Aynı
şekilde, tohumlamadan 4 gün sonra hCG enjeksiyonu ile korpus luteumdan progesteron
yapımı hızlandırılabilir.
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Geciken ovulasyona veya anovulasyona sahip olduğu için tekrarlı tohumlamalara
rağmen gebe kalmayan ineklerde GnRH uygulamaları gebe kalma oranlarını artırır.
Tohumlamadan 6 saat önce veya tohumlama anında yapılan GnRH uygulamaları suni
tohumlamaya bağlı gebe kalma oranlarını artırabilir.
Hem hormon hem de antibiyotik/antiseptik kullanımı tercih edilebilir. Antibiyotikler
(Rifaximin ve Gentamisin) veya antiseptikler (lugol solüsyonu) mikrobiyel kökenli uterus
enfeksiyonlarının tedavisinde başarıyla kullanılır. Gentamisin, ineklerde endometritisin
tedavisinde çok başarılıdır. Prostaglandinle senkronize ettikten sonra suni tohumlama sonrası
intrauterin ilaç uygulamasıyla çok daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.

2.7. Tohumlama Sonrası Hayvanın Takibi ve Hayvan Sahibinin
Bilgilendirilmesi
İneklerde arzulanan verime ulaşmak, senede bir yavru elde edebilmeye bağlıdır. Bu
sebeple, ekonomik sığır yetiştiriciliğinin en önemli amacı, sığırların doğumdan sonra ideal
sınırlar içinde (45-70 gün) ve ilk tohumlamada gebe kalmalarını sağlamaktır. Tohumlama
yapılan ineklerin bir kısmı ilk tohumlamada çeşitli nedenlerden dolayı gebe kalmamaktadır.
Gebe kalmayan hayvanların takip edilerek tespit edilmesi önemlidir.
Suni tohumlama yapılan tarih kaydedilmelidir ve suni tohumlama yapılmış inek
kızgınlık açısından kontrol edilmelidir. Suni tohumlama yapılmış ineğin gebe olarak kabul
edilmesi, pek çok çiftlikte yapılan bir hatadır. Çoğunlukla suni tohumlama yapılmış olan
inek gebe olarak kabul edilir ve hiç kimse onu kızgınlık açısından takip etmez. Ancak
gebelik zamanı gelip muayene edildiğinde hayvanın boş olduğu ortaya çıkar. Bu da uzun bir
zaman kaybına neden olur.
Suni tohumlama sonrasında hayvan sahibi ve bakıcı ile işbirliği içerisinde hareket
edilmelidir. Tohumlanan hayvan bir sonraki siklus döneminde takip edilerek kızgınlık
gösterip göstermediği kontrol edilmelidir. Teknisyen; hayvan sahibine tohumlanan hayvan
gebe kalmazsa hangi tarihlerde tekrar kızgınlığa gelebileceği konusunda bilgi vermelidir.

2.8. Koyunlarda En Uygun Tohumlama Zamanı
Koyunlarda östrüs ortalama 36 saat (24-48 saat) sürmekte ve ovulasyon ortalama 2430 saat arasında olmaktadır. Bu nedenle koyunların ovulasyondan önce ve kızgınlığın
sonuna yakın bir dönemde tohumlanmaları gerekir. Östrüsün ilk 18-20 saatleri arasında
yapılan tohumlamalardan yüksek oranda gebelik elde edilir. Tohumlanan koyunların
kayıtları tutularak 16-17 gün sonra tekrar östrüs muayenesi yaparak östrus tespiti hâlinde
tekrar tohumlama yapılmalıdır.
Ovulasyondan sonra ovumun döllenme yeteneğine sahip olduğu süre 10-12 saat,
spermatozoonların yaşama süreleri ise 48 saat kadardır. Östrüsü uzun süren koyunlarda aynı
östrüs dönemi içinde ikinci defa tohumlama yapılması döl veriminde artış sağlar.
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2.9. Koyunlarda Suni Tohumlama
Suni tohumlama, sığırlarda çok yaygın ve başarılı bir şekilde uygulanmasına karsın
koyunlarda henüz aynı düzeye ulaşamamıştır. Koyunculukta, suni tohumlama organizasyonu
için gerekli yatırımın çoğu zaman ekonomik olmaması ve dondurulmuş sperma tekniğinde
başarının istenen düzeylerde olmaması öncelikli etmenler etkili olmuştur.
Koyunlarda vajinal, servikal, transservikal intrauterin tohumlamalarda kullanılan
sperma hacmi 0,05-0,20 ml’dir. Tohumlama dozunda en az 50 milyon spermatazoon
bulunmalıdır. Koyunlarda serviks kanalı en az 4-5 adet belirgin, derinlemesine kıvrımlı
oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Koyunlarda genellikle “spekülüm tohumlama” yöntemi
tercih edilmektedir. Bu nedenle koyunlarda serviksin, tohumlama başarısı açısından büyük
önemi vardır. Spermanın servikal tohumlamada olabildiğince derine bırakılma zorunluluğu
olmakla birlikte, serviks kanalının karmaşık yapısından dolayı 2 cm’den daha derine
bırakılması çok zordur ve koyunların çok az bir kısmında bunun olası olduğu
bildirilmektedir.

Şekil 2.12: Koyunlar için tohumlama kateteri

Resim 2.7: Koyun serviksinin görünümü

Koyunlar baş aşağı gelecek şekilde oluşturulan bir zemin üzerinde tespit edilir. Daha
sonra koyunların anatomik yapısına uygun olan steril kayganlaştırıcı ile kayganlaştırılan
spekülüm ile vajinaya girilir. Serviksin ağzının görülmesini sağlamak amacı ile bir ışık
kaynağının kullanılmasında fayda vardır.
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Resim 2.8: Koyuna spekülüm uygulanması

Spekulum açılarak bir baş lambası yardımıyla serviks görünür hale getirilir. Serviks
tespit edildikten sonra koyunlara özgü tohumlama enjektörüne sperma çekilir ve enjektör
açık olan spekülümun boşluğundan geçirilip serviksin ağzına ya da pipetin geçebildiği
ölçüde (4-6 mm gibi) ileriye yönlendirilir. Sperma enjekte edilerek suni tohumlama
gerçekleştirilir. Normal bir döl verimi alabilmek için koyunlara verilecek sperma içerisinde
ortalama 50-100 milyon motil spermatozoa bulunması gerekmektedir.

Resim 2.9: Koyuna suni tohumlama yapılması

Bu şekilde tohumlanan koyunlar 14 gün sonra tekrar arama koçları ile kontrolleri
yapılmaya başlanarak döl verim oranları tespit edilir.
Tohumlama çubuğunun çok hızlı ve dikkatsiz bir biçimde geriye çekilmesi, spermanın
tamamının enjekte edilememesi ve tohumlama sırasındaki işlemden huzursuz olan hayvanın
ani ve beklenmeyen hareketleri spermanın vajinal bölgeye geri akmasına neden olmaktadır.
Geriye akma olayı döl verimi ölçütleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olmakta ve tohumlama
başarısını düşürebilmektedir.
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Başarılı bir tohumlamada; çara miktarı ve kıvamı en uygun tohumlama zamanı için
önemli bir ipucudur. Sıvı miktarı arttıkça tohumlama başarısı, dolayısı ile gebelik ve doğum
oranı, hatta kuzulama oranı artar. Sperma dikkatli bir biçimde serviks kanalı içinde en
azından 1 cm derine bırakılmalıdır. Tohumlama esnasında acele edilmemeli, serviks girişi
belirlenerek tohumlama çubuğu sabırla, mümkün olan en derin noktaya ulaştırıldıktan sonra
enjekte edilmelidir. Ancak serviks ve vajina duvarlarının yaralanmaması ve kanamamasına
dikkat edilmelidir. Zira spermatozoonlar kanda yollarını kaybetmekte ve yumurta hücresi ile
buluşamamakta, dolayısıyla döllenme gerçekleşmemektedir. Tohumlamadan sonra
spermanın geriye akması tohumlama başarısını olumsuz etkilemektedir. Geriye akmayı
önlemek için tohumlama özenle yapılmalı, sabırlı bir enjeksiyondan sonra tohumlama
çubuğu yavaşça geri çekilmelidir. Önemsiz gibi görülen bu gibi basit önlemlerle tohumlama
başarısını, dolayısıyla döl verimini artırmak olasıdır.

2.10. Kısraklarda En Uygun Tohumlama Zamanı
Kısrakların kızgınlık süresinin uzunluğu, buna karşılık aygır spermatozoasının yaşama
süresinin kısalığı atlarda döl verimini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, kısraklarda
ovulasyon zamanının bilinmesi zorunludur. Bu da, ancak bu işte pratik kazanmış
elemanlarca ve kısrakların sıkı bir biçimde, kitabın ilgili bölümlerde açıklanan muayene ve
kontrollerinin özenle yapılması ile mümkündür.
Kısraklarda en uygun tohumlama zamanını tespit etmek amacıyla birçok araştırma
yapılmıştır. En yüksek döl verimi oranı ovulasyondan bir gün önce ve ovulasyon anında
yapılan tohumlamalardan alınmıştır.
Ülkemizde, özellikle devlet kurumlarında kısraklar kızgınlığın başlangıcından itibaren
bitimine kadar tohumlanmaktadır. Diğer bir uygulamada ise, doğumdan sonraki dokuzuncu
günde (tay kızgınlığı) kısraklar tohumlamaya alınmaktadır.
Atlardan normal bir döl verimi alabilmek için kısrakları, taze (natif) ve sulandırılmış
sperma ile ovulasyondan bir gün önce ve ovulasyon anında, donmuş sperma ile de
ovulasyondan hemen sonra tohumlamak gerekir.
Kısraklarda tohumlama östrüs başlangıcından itibaren 1-2 gün aralıklarla östrüs
süresince veya rektal muayenede graff folikülünün maksimum büyüklüğü ve fluktuasyonu
tespit edilince bir kez olmak üzere yapılmaktadır.
Kısraklarda kızgınlık süresinin uzun ve aygır spermatozoonlarının yaşama süresinin
de kısalığı atlarda döl verimini önemli ölçüde etkilemektedir. O nedenle, kısraklarda
ovulasyon zamanının bilinmesi zorunludur. Bu da ancak bu işte pratik kazanmış elemanlarca
kısrakların sıkı bir şekilde muayene edilmeleri ile mümkündür.
Taze sperma ile en yüksek döl verimi için, ovulasyondan bir gün önce ve ovulasyon
anında tohumlama yapılmalıdır. Özellikle donmuş aygır spermasıyla yapılan
tohumlamalarda normal bir döl verimi alabilmek için ovulasyon zamanının bilinmesi şarttır.
Çünkü donmuş aygır spermasının, çözümden sonraki yaşama süresi çok kısadır.
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Bu bakımdan, ovulasyondan hemen sonra yapılan tohumlamalarla ancak yüksek
gebelik oranı elde edilebilir. Donmuş sperma ile ovulasyondan hemen sonra tohumlama
yapılmalıdır.
En yüksek döl verimi kızgınlığın 2. veya 3. gününden başlayarak ve her 36. ve 48.
saatte tekrarlanan tohumlamalardan alınabilir.

2.11. Kısraklarda Suni Tohumlama
Kısraklarda daha çok vajinal tohumlama yöntemi uygulanır. Bu amaçla; kızgınlık
belirtilerine göre yapılan kontroller sonucunda seçilerek tohumlanacak kısrak, önce iyice
tespit edilir.
Bir ucunda enjektör yerleştirmeye yarayan kısa plastik bir hortum olan katetere ihtiyaç
vardır. Vulva dudakları temizlenir ve kullanılan ele steril, uzun eldiven takılarak serum
fizyolojik veya uygun bir sıvı madde ile kayganlaştırılır. Verilecek sperma enjektöre çekilir
ve enjektör kateterin plastik hortumuna takılır. Daha sonra, tohumlama pipeti (kateter) avuç
içine alınarak el vajinaya sokulur. Kol yeterince ilerletildikten sonra vajinadaki elin işaret
parmağı yardımıyla servikse yönlendirilerek açık olan serviks uteriden (tohumlama
zamanında 2- 3 parmak geçebilecek genişliktedir) kateterin uterusa girmesi sağlanır. Bundan
sonra, enjektöre çekilmiş olan natif ya da sulandırılmış sperma, bir yardımcı tarafından
kateterin dışarıdaki ucundan enjekte edilerek kısrak tohumlanır.

Şekil 2.13: Kısraklarda vajinal tohumlama
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Tohumlamada donmuş sperma kullanılacaksa sıvı azot içerisinde muhafaza edilen
spermanın önce su banyosunda 50 °C'de 40 saniye süreyle çözülerek motilite kontrolleri
yapılmalıdır. Daha sonra uygulanacak makro tüpün bir ucu makasla kesilip, tohumlama
kateterine takılır. Önceki manipülasyona benzer bir biçimde serviksten girildikten sonra
dışarıda kalan uç da kesilip enjektörle biraz hava verilerek kısrak tohumlanmış olur. Bunun
için vajina spekülümünden de yararlanılabilir.
Kızgınlık gösteren kısrakların tohumlanması için sulandırılmış sperma 10 ml,
dondurulmuş sperma 4 ml miktarında kullanılmalı ve 100 milyon motil spermatozoa
içermelerine özen gösterilmelidir.

Resim 2.10: Kısrakta vajinal tohumlamada spermanın verilişi

Atlardan normal bir döl verimi alabilmek için kısrak ve aygırların bireysel reprodüktif
özelliklerinin iyi bilinmesi ve kontrol edilmesi yanında, tohumlama sezonu başlangıcında
kısrakların klitoris, serviks uteri, aygırların ise korpus penis ve uretralarından tekniğine
uygun olarak örnekler alınarak döl verimine etkili mikrofloranın saptanması yararlı olur.

ETKİNLİK
Aşağıda
verilen
paragrafı
okuyarak
gerçekleştireceğiniz bir etkinlik planlayınız.

sınıf

ortamında

arkadaşlarınızla

Ülkemizde, büyük oranda erkek damızlık hayvandan çiftleşmeyle bulaşan Brusella
hastalığı (peynir hastalığı) yaygınlık kazanmış durumdadır. Brusella hastalığı, hasta
hayvanlardan insanlara bulaşabilmektedir. Bu hastalık insanlarda çok ciddi sağlık
sorunlarına neden olmaktadır. Doğal aşım yoluyla tohumlanan birçok hayvan Brusella
hastalığı yüzünden yavru atmakta ve önemli oranda verim kaybına neden olmaktadır. Suni
tohumlama, bu hastalıkla mücadele de en etkin yöntemlerden birisidir. Suni tohumlamada
kullanılan spermaların ait olduğu boğalar hem sağlıklı hem de üstün verim özelliklerine
sahiptir.” Suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile ilgili neler yapılabilir? Görüşlerinizi
postit kâğıtlara yazarak oluşturacağınız panoya asınız.
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Değer
Konu

Etkinlikler

Kavramlar
Yöntem
Yaklaşımlar

 Sağlığın korunması, verim artışı, kul hakkı
 Suni tohumlamanın yararları, hayvan sağlığı ile insan
halk sağlığı arasındaki ilişki
 ““Sağlıklı Hayvan Sağlıklı Ürün Panosu” hazırlayınız.
 “Sizce suni tohumlamanın bazı bölgelerde yaygın
olmayışının nedenleri neler olabilir?”
 “Sizce hastalıklı hayvandan elde edilen ürünlerin
satılması kul hakkını istismara girer mi?”
 “Suni tohumlamanın sağlayacağı avantajları post-it
kâğıdına yazarak panoya asınız.”
 Temizlik, hijyen, insan, halk, hastalık, sağlık, ilişki,
davranış, sorumluluk, hayvan, gıda, suni tohumlama,
tabii tohumlama, verim, titizlik, kul hakkı
 Beyin fırtınası, grup tartışması, kavram haritası, değer
açıklama, düz anlatım, soru cevap, anlam haritası
 Değer analizi
 Değer açıklama
1. İnsan sağlığının korunmasında
öneminin farkına varır.

Kazanımlar

hayvan

sağlığının

2. Sağlıklı ürünlerin sağlıklı hayvanlardan elde edileceğini
kavrar.
3. Hastalıklı hayvanlardan elde edilen ürünlerin insanların
hastalanmasına neden olacağının farkına varır.
4. Halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda
duyarlı hale gelir.

Araç gereçler

 Post-it, kalem, kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, pano, boya
kalemleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir inekte rekto vajinal
yöntemle suni tohumlama uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları
 İneği zapturapt altına alınız.

Öneriler
 Travay içerisinde zapturapt altına alınız.
 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.

 Suni tohumlama eldiveni giyiniz.

 Eldivene iritan olmayan kayganlaştırıcı
sürünüz.
 Hayvan sahibinden anamnez alınız.
 Kızgınlığın dış belirtilerini kontrol ediniz.

 Kızgınlık kontrolü yapınız.

 Rektal muayene ile kızgınlık kontrolü
yapınız.
 En
uygun
belirleyiniz.

 Vulvanın kuru temizliğini yapınız.

tohumlama

zamanını

 Kâğıt havlu ile temizleyebilirsiniz.

 Baş ve işaret parmağınızı kullanarak
 Bu işlemi bir yardımcıya yaptırabilirsiniz.
vulva dudaklarını aralayınız.
 Kateterin ucunu yukarı pozisyonda
 Kateterin yönü
35˚-45˚ eğimle birkaç santimetre
olmalıdır.
vulvadan içeri sokunuz.

kranio-dorsal

yönde

 Kateteri yere paralel konuma getirerek  6-8 santimetre ilerledikten sonra kateteri
yerle paralel konuma getiriniz.
vajina içerisine doğru ilerletiniz.
 Diğer elinizle rektuma giriniz.

 Rektal muayene tekniğine uygun şekilde
giriniz.

 Serviksi bularak kavrayınız.

 Serviksi porsiyo vajinalise en yakın
kısmından kavrayınız.

 Huni şekline getirilen avuç
kateterin temasını sağlayınız.

ile  Serviksi kraniale doğru iterek vajinadaki
kıvrımları düzeltiniz.
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 Yüzük ve küçük parmakları kapatarak  Serçe parmağınızla kateterin ucunu
kateteri servikse yönlendiriniz.
serviksin giriş deliğine yönlendiriniz.
 Kateteri
geçiriniz.

serviks

halkalarından  Kateteri servikse zarar vermeyecek
şekilde serviks halkalarından geçiriniz.

 Pistoleye basarak spermayı korpus  Pistoleyi 3-5 saniye süre basılı tutarak
uteriye enjekte ediniz.
spermayı bırakınız.

 Kateteri yavaşça çıkarınız.

 Kateteri kontrollü bir şekilde dışarı
çıkarınız.
 Payetin içindeki spermanın tamamen
boşalıp boşalmadığını kontrol ediniz.

 Suni tohumlama işlemini takiben
 Suni tohumlamanın başarısını artırıcı
klitorise 15-20 saniye süre ile masaj
uygulama yapınız.
yapınız.
 Tek kullanımlık malzemeleri tıbbi atık  Tıbbi atık yönetmeliğine uygun hareket
olarak değerlendiriniz.
ediniz.
 İşlemi kayıt altına alınız.

 Hayvan sahibini bilgilendiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak bir koyunda +4˚C’de kısa
süreli saklanan sperma ile spekülüm yöntemiyle suni tohumlama uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları
 En
uygun
belirleyiniz.

tohumlama

Öneriler
zamanını

 Kızgınlık takibi yapınız.

 Koyunu uysal hale getiriniz.

 Tohumlanacak koyunu uygun pozisyona
getiriniz.

 Vulvanın temizliğini yapınız.

 Hijyen kurallarına uygun çalışınız.

 Spekülümle vajinaya giriniz.

 Spekülüme kayganlaştırıcı sürünüz.
 Spekülüm ile vajina mukozasına zarar
vermeden vajinayı açınız.

 Işık kaynağı yardımıyla kateteri servikse
yönlendiriniz.
 Lamba ile aydınlatarak serviks uteriyi
tespit ediniz.
 Tohumlama pipetine sperma çekiniz.

 Tohumlama pipetine uygun miktarda
sperma çekiniz.

 Tohumlama
pipetini
spekülümün
 Tohumlama pipetini mukozalara zarar
arasından geçirerek serviksin ağzından
vermeden ilerletiniz.
ileri noktaya ilerletiniz.
 Tohumlama
pipetindeki
spermayı
 Spermayı bölgeye enjekte ediniz.
bölgeye kontrollü bir şekilde boşaltınız.
 Tek kullanımlık malzemeleri tıbbi atık  Tıbbi atık yönetmeliğine uygun hareket
olarak değerlendiriniz.
ediniz.
 İşlemi kayıt altına alınız.

 Hayvan sahibini bilgilendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

İneklerde en uygun tohumlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızgınlıktan önce
B) Kızgınlığın başlangıcında
C) Kızgınlığın başlangıcından 2 saat önce
D) Kızgınlığın başlangıcından 12 saat sonra
E) Kızgınlığın bitiminden 2 saat sonra

2.

Aşağıdakilerden hangisi inekte suni tohumlamanın başarısını etkileyen olumlu
faktörlerden birisi değildir?
A) İneğin vücut kondisyonun normal oluşu
B) Uterusta bir enfeksiyon olmaması
C) Doğru kızgınlık zamanının ayarlanması
D) İneğin yaşadığı ahır koşullarının iyi olması
E) Vulvanın dezenfeksiyonu

3.

İneklerde suni tohumlama sırasında rektal yolla aşağıdaki organlardan hangisi ilk önce
tespit edilmelidir?
A) Serviks uteri
B) Fimbria ovarica
C) Vajina
D) Tuba uterina
E) Ovaryum

4.

Aşağıdakilerden hangisi suni tohumlama uygulamasından sonra yapılacak işlemlerden
değildir?
A) 15-20 saniye süre ile klitorise masaj yapılması
B) Kateterin içerisindeki payetin tamamen boşalıp boşalmadığının kontrolü
C) Kateterin dışarı çıkarılmasından sonra üzerine kan veya irin bulaşması yönünden
kontrol edilmesi
D) Kateterin dışarı çıkarılmasından sonra üzerine çara bulaşmassa elastikiyet
yönünden kontrol edilmesi
E) Ovulasyonun uyarılması amacıyla tohumlamayı takiben adrenalin uygulaması

5.

Aşağıdakilerden hangisi suni tohumlama uygulamasının en uygun zamanda
yapıldığının bir göstergesi olabilir?
A) Tohumlamadan 1 gün sonra metestrus kanamasının görülmesi
B) Tohumlamadan 2 gün sonra metestrus kanamasının görülmesi
C) Tohumlamadan 3 gün sonra metestrus kanamasının görülmesi
D) Tohumlamadan sonraki günde de kızgınlığın devam ediyor olması
E) Tohumlama sırasında çara akıntısının bulanık olması
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6.

Aşağıdakilerden hangisinin ineklerde suni tohumlama uygulaması sırasında yapılması
doğru değildir?
A) Serviksin kranialden tutularak geriye doğru çekilmesi
B) Kateterle 30-45°'lik açı oluşturacak şekilde vulvadan içeri kranio-dorsal yönde
girilmesi
C) Rektuma girildikten sonra önce serviksin aranması
D) Vulva dudaklarının kuru temizliği
E) Kateterdeki sperma boşaltıldıktan sonra pistolenin 3-5 Sn. süre ile basılı tutulması

7.

Tohumlama öncesinde rektal muayenede aşağıdakilerden hangisinin palpe edilmesi
hayvanın östrüste olduğunun göstergesidir?
A) Sekonder folikül
B) Tersiyer folikül
C) Graff folikülü
D) Serviks
E) Korpus luteum

8.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri suni tohumlamada başarısız olmanın
uygulayıcıya bağlı nedenlerinden değildir?
I. Tohumlama zamanının yanlış seçimi
II. Spermanın hatalı çözdürülmesi
III. Tohumlama tekniği
IV. Ovulasyonun gecikmesi
V. Enfeksiyöz nedenler
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) IV ve V
E) Yalnız I

9.

Suni tohumlamanın başarısını artırmak için ovulasyonun uyarılması amacıyla
aşağıdaki hormonlardan hangisi uygulanabilir?
A) Prostaglandin F2α
B) GnRH
C) Progesteron
D) Oksitosin
E) Testosteron

10.

Rekto vajinal yöntemle suni tohumlamada sperma genital organın neresine bırakılır?
A) Porsiyo vajinalisin kıvrımlarına
B) Vajinanın arka kısmına
C) Korpus uteriye
D) Kornu uteriye
E) Tuba uterinaya
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11.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ineklerde suni tohumlamanın tekrarlanmasını
gerektiren durumlardandır?
I. Östrüsün uzun süre devam etmesi
II. Ovulasyonun gecikmesi
III. 19-22 gün sonra tekrar östrüs görülmesi
IV. Tohumlamadan 2 gün sonra metestrus kanamasının görülmesi
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) III ve IV
E) I, II, III ve IV

12.

Koyunlarda yaygın olarak uygulanan suni tohumlama yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rekto vajinal
B) Rektal
C) Vajinal
D) Spekülüm-serviks pensi
E) Abdominal

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile suni tohumlama sonrası işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakınınızdaki suni tohumlama yapan veteriner kliniklerine giderek yaptıkları
suni tohumlamalara ilişkin kayıt işlemlerini nasıl yaptıklarını araştırınız.



Suni tohumlama yapan kliniklerle görüşerek döl tutmayan hayvanlara yaptıkları
işlemler hakkında bilgi toplayınız.



Elde ettiğiniz bilgileri sunu hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.



Döl verimi düşüklüğünün olası zararları ile ilgili bir araştırma yapınız. Elde
ettiğiniz bilgileri sunu hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SUNİ TOHUMLAMA SONRASI İŞLEMLER
Suni tohumlama uygulaması sonrasında; işlemin kayıt altına alınması, hayvanın gebe
kalıp kalmadığının takip edilmesi ve gebeliğin şekillenmemesi hâlinde nedenlerinin tespit
edilerek çözüme kavuşturulması ihmal edilmemesi gereken önemli bir husustur.

3.1. Suni Tohumlama Kayıtları
Suni tohumlama uygulaması sonrasında yapılan işlem hem yetiştirici hem de
uygulayıcı tarafından kayıt altına alınmalıdır. Suni tohumlama uygulayıcılarının işlemi kayıt
altına alması yasal zorunluluktur.
Kupon doldurularak yapılan kayıt işlemi yerine yaşanan çeşitli sorunları önlemek
amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca “Mobil Tohumlama Kayıt Sistemi”
geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Uygulama; android sistemle hem akıllı cep
telefonlarında hem de tabletlerde kullanılabilecek olup suni tohumlamanın daha düzenli ve
minimum hatayla kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır.
Uygulayıcı tohumlama kaydını girerken yalnızca tohumlama yaptığı dişi sığırı ve
termosundaki boğa sperması kaydını seçebilmektedir. Tohumlama tarihi, uygulayıcıya ait
teknisyen kodu ve kontör seri numarası yazılım tarafından otomatik olarak verilmektedir.
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Yapılan tohumlama işleminin çıktısını alabilmek için 2,5 inç genişliğinde ve bluetooth
bağlantı özelliği olan termal yazıcıya sahip olunması gerekmektedir. Tohumlama işlemi
tamamlandıktan sonra “Yazdır” butonu kullanılarak tohumlamaya ait bilgilerin iki çıktısı
alınarak bir tanesinin imzalandıktan sonra yetiştiriciye verilmesi gerekmektedir. Diğer çıktı
uygulayıcı tarafından bir dosya içerisinde muhafaza edilmelidir. Gün içinde yapılan tüm
tohumlama bilgilerinin “Gün Sonu Raporu” butonu tıklanarak alınması ve dosya içerisinde
muhafaza edilmesi gerekmektedir.

3.2. Döl Tutmama (İnfertilite)
Çiftlik hayvanlarının en önemli verimi döl verimidir. Et, süt gibi öteki tüm verimler
ancak döl verimi yeterli olduğu takdirde süreklilik kazanabilir. Örneğin yavru doğurmayan
bir ineğin süt vermesi de söz konusu olamaz. O nedenle infertilite yani döl tutmama sorunu
işletmenin kârlılığını daha doğrusu verimlerin devamlılığını etkileyen çok önemli bir
olgudur.
Repeat breeder, en az bir kez buzağılayan 10 yaşından daha genç, genital organlarında
herhangi bir hastalık olmaksızın üç defa tohumlandığı halde gebe kalmayan hayvanlar olarak
tanımlanır.
Bir süt sığırı işletmesinin kârlı ve verimli olabilmesi her şeyden önce ineklerin yılda
bir yavru doğurmalarına bağlıdır. İneğin gebe bıraktırılma süreci ne kadar kısa ise iki gebelik
arası süre de o kadar kısalır ve ineğin yılda bir yavru doğurması mümkün olur. Doğumdan
sonra belirli aralıklarla yinelenen kızgınlıklarda ineğin tohumlanmaması ya da tohumlandığı
halde gebe kalmaması işletmeye büyük ekonomik zararlar verir.

3.2.1. Döl Tutmama Nedenleri
Döl tutma (gebelik şekillenmesi), çok değişik faktörlerin bir araya gelmesi ile oluşan
kompleks bir olaydır. Bu faktörler arasında genetiği, hormonları, hastalıkları, beslenmeyi,
genital sağlığı ve stresi sayabiliriz. Döl tutma olayının üç önemli boyutu vardır. Bunları
hayvan, insan ve teknik olarak gruplandırabiliriz.
3.2.1.1. Döl Tutmamanın Hayvana Bağlı Nedenleri
Döl tutmanın hayvan boyutu çok önemlidir. Çünkü döllenme ve yavru gelişimi hayvan
vücudunda gerçekleşir.
Laktasyondaki ineklerden her yıl bir yavru alınabilmesi, ineklerin rasyonel bir şekilde
beslenmesine bağlıdır. Bu nedenle rasyondaki ham selüloz, enerji, protein, mineral madde ve
vitamin oranlarının iyi bir şekilde hesaplanması gereklidir. Beslenmeye bağlı infertilite
olgularında en sık rastlanan neden rasyondaki enerji eksikliğidir. Enerji eksikliği düvelerde
pubertasın gecikmesi, ineklerde gizli kızgınlık ve inaktif ovaryumlara neden olabilir.
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Hayvan vücudunda döl tutma açısından önemli organlar beyin, yumurtalıklar ve
rahimdir. Beynin uyarısı ile salgılanan cinsel hormonlar yumurtalıklarda yumurtanın
gelişmesini, olgunlaşmasını ve döllenme kanalına atılmasını sağlar. Ayrıca döllenme
sonucunda oluşan dölüt ya da embriyonun rahime tutunması da yine hormonlar tarafından
yönlendirilir. Hormon salgılanmasındaki en önemli faktör beslenmedir. Dengesiz beslenme
sonucu ineklerde enerji eksikliği sorunu ortaya çıkar. Hayvanın yemlerle aldığından daha
fazla enerji harcaması olarak tanımlanan bu olgu sonucunda hormon dengesi bozulur ve
ineklerde yumurtanın oluşumunda, gelişiminde ve döllenme kanalına atılmasında aksaklıklar
oluşur. Beslenmesinde enerji eksikliği olan ineklerde vücudun salgıladığı FSH ve LH
hormonlarının yumurtalık üzerinde etki gösterememesi sonucu yumurtlama olmayacaktır.
Yumurtlama olsa bile döl tutabilecek yetenekte primer foliküller oluşmadığından yumurta
kanalına atılan yumurtalar döllenemeyecektir. Enerji eksikliğiyle beslenen inekler ancak
sütün pik dönemi bittiğinde ve enerji gereksinimi azaldığında döl tutabilirler ki, bu dönem
dördüncü, beşinci tohumlamaya denk gelir.
Rasyondaki protein eksikliği düvelerde pubertasın gecikmesine, ineklerde ise servis
periyodunun uzamasına neden olur. Ayrıca protein eksikliği sonucu hipofiz bezinin ön
lobundan salgılanan gonadotropik hormon sentezi de azalabilmektedir. Döl verimine etkili
vitaminlerin başında A vitamini gelmektedir. Süt ineklerinde, A vitamini noksanlığında
anöstrus, döl tutmama, retensiyo sekundinarum ve metritis olgularında artış görülür. D
vitamini eksikliğinde ise östrüslerin başlaması gecikmekte ve östrüsün dış belirtileri
baskılanarak fertilite olumsuz etkilenmektedir. Normal reprodüktif etkinlik için rasyondaki
Ca/P oranı 1.5/1–2.5/1 arasında olmalıdır. Döl tutmayan ineklerin kan serumunda kalsiyum
ve fosfor düzeyinin fertil ineklerden düşük olduğu bildirilmiştir. Bunun yanında bakır,
kobalt, çinko, manganez ve selenyum reprodüktif etkinlik yönünden önemli minerallerdir.
Ayrıca hormon salgılanmasındaki aksaklıklar sonucu yumurtalıkta kistler meydana
gelir. Sonuçta ya yumurta oluşmaz ya da yumurta oluşsa bile döllenme kanalına atılamaz ve
böylece döl tutmama sorunu ortaya çıkar. Bazen de, yumurta oluşur döllenme kanalına atılır,
döllenir, dölüt ya da embriyo meydana gelir ancak meydana gelen dölüt rahime tutunamaz
ve dolayısıyla yavru gelişemez. Bunun nedeni de özellikle doğumdan sonra sıklıkla ortaya
çıkan rahim iltihaplanmalarıdır. Onun için, inekleri enerji içeriği yüksek kaba ve kesif
yemlerle iyi beslemek ve normal doğumda ya da müdahale edilen doğum sırasında hijyene
çok dikkat etmek gerekir.
Esas nedenin hormonal dengesizlikler, hazırlayıcı nedenlerinde yetersiz beslenme,
kalıtsal faktörler ve stres faktörlerinin olduğu ovulasyon mekanizmasındaki bozukluklar da
infertilite şekillenmesinde etkilidir. İneklerde ovulasyon, normalde östrüsün bitiminden 12
saat sonra şekillenir. Geciken olgularda ise ovulasyon 24-48 saat sonra şekillenebilir.
Ovulasyon mekanizmasındaki bozukluklar, çoğunlukla hormonal kaynaklı olup,
adenohipofizden LH’nın yeterli düzeyde salgılanamamasına neden olan sebeplerdir. Bu
olaya luteal yetmezlik denir. Döl tutmayan ineklerde de %62 oranında luteal faz
yetmezliğine rastlanmaktadır.

56

Çiftlikte genetik seviyenin, yıllar içinde yapılan ırk ıslahıyla, yüksek düzeye ulaşması,
mutlaka bakım, beslenme ve barınak koşullarıyla desteklenmelidir. Aksi takdirde ineklerin
önce döl verimleri, daha sonra süt verimleri düşer ve hasta olurlar. Çok süt veren inekler
doğumu takiben hızla zayıflamaya ve bu arada günden güne artan bir şekilde süt vermeye
başlarlar. Giderek süt veriminde pik noktaya çıkmaya çalışan inekler önemli miktarda
enerjiye ihtiyaç duyarlar. Genetik ilerlemeyle enerji seviyesini paralel tutamayan sütçü
işletmelerde “döl tutmama” problemi ortaya çıkar.
Yetersiz havalandırma ve sıcaklık artışı ısı stresinin oluşmasına neden olur. Isı stresi,
ineklerde fertilizasyon zayıflığına sebep olabildiği gibi, özellikle erken embriyonik ölümlere
de neden olabilmektedir.
Doğuştan bir veya iki ovaryumun ve oviductun olmayışı gibi kalıtsal hastalıklar döl
tutmamanın nedenleri arasındadır. Döl tutmayan ineklerde %14,3 oranında kromozom
bozukluklarına rastlandığı bildirilmektedir.
Döl tutmayan ineklerde, subklinik seyreden kronik metritisler önemlidir. Kronik
metritisler ciddi bir sistemik bozukluk oluşturmamakla birlikte, doğum ve yeniden gebe
kalma süresini uzatarak infertiliteye ve bazen de steriliteye neden olmaktadır. Genital
organlardaki yangısal bozuklukların çoğunda embriyonik ölüm şekillenmekte, çok az bir
bölümünde ise fertilizasyon oluşmamaktadır.

Resim 3.1: Uterustaki enfeksiyonu gösteren çara akıntısı

Salpingitis olgularında yapılabilecek fazla bir şey yoktur. Tek taraflı olgularda hayvan
diğer tarafı ile gebe kalabilirse de fertilite düşüktür. Hidrosalpinx ise çoğu olguda iki taraflı
olmakta ve hayvanın steril kalmasına sebep olmaktadır.
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Ovulasyondan sonraki 12-15. günden önce olan embriyo kayıpları da repeat breederın
önemli sebepleri arasındadır. Embriyonun yaşadığı süre östrus siklusunun süresini
etkilemektedir. Embriyo, östrüs siklusunun 15. gününden önce ölürse, inek beklenen
zamanda (18-24. günde) tekrar östrüs göstermektedir. Embriyonik ölümler 16. günden sonra
olursa, östrus siklusunun süresi uzamaktadır. Bu sürenin 25-35 güne kadar uzayabileceği
bildirilmektedir. Kalıtım, beslenme, annenin yaşı, uterusta çok sayıda yavru olması,
hormonal dengesizlikler ve sıcaklık stresinin embriyonik ölümlere neden olduğu
bildirilmektedir.
3.2.1.2. Döl Tutmamanın İnsan Kaynaklı Nedenleri
Döl tutmama olayının ikinci boyutu insandır. İnsan denince yetiştirici, bakıcı ve
tohumlamayı yapan kişi akla gelir. Yetiştirici ya da bakıcının en önemli görevi inekleri iyi
gözlemleyip ve kayıtlarını düzenli tutup kızgınlıklarını belirlemek ve hızlı bir şekilde suni
tohumlamacıya haber vermektir.
Gerçek kızgınlık zamanının tespit edilmesindeki başarısızlık ve bunun sonucunda
yanlış zamanda tohumlama yapılmış olması en büyük faktördür. Tohumlamayı yapacak olan
uygulayıcıya düşen görev ise en uygun tohumlama zamanını tespit etmek ve ineği tekniğine
uygun olarak tohumlamaktır.
3.2.1.3. Tohumlama Hatalarına Bağlı Döl Tutmama
Döl tutmamada üçüncü boyut ise tekniktir. Tohumlama hatalarının ineklerdeki
infertilite olgularının oluşumunda %20 gibi önemli bir paya sahip olduğu söylenebilir.
İneklerin suni tohumlamasında rekto vajinal tohumlama yöntemi kullanılır. Bu tekniği
uygulayan tohumlamacının deneyimli olması ve hijyenik koşullara çok dikkat etmesi gerekir.
Eğer tohumlama uygun zamanda ve tekniğine göre yapılmazsa diğer tüm koşullar yerinde
olsa bile döllenme dolayısıyla gebelik oluşmaz.
Deneyimsiz veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri tohumlama öncesi
kızgınlık ve gebelik muayenelerini gereğince yapmayarak, uygun tohumlama zamanını
doğru olarak saptamayarak, donmuş spermayı uygun muhafaza etmeyerek, payetin
çözdürülmesi ve tohumlamaya hazırlanması için gerekli olan kurallara uymayarak ve
tohumlama sırasında spermayı üreme kanalının uygun bölgesine vermeyerek gebeliğin
oluşmasına engel olabilmektedir. Spermanın verilmesi sırasında şok, korku ve ağrı meydana
gelmesine sebep olan kaba ve zorlayıcı şekilde tohumlamada başarısızlığın bir diğer
nedenidir.

3.2.2. Döl Tutmayan Hayvanlara Yapılacak İşlemler
Kızgınlıkların birçoğunun, günün serin saatlerinde ve gece başladığı göz önüne
alınarak kızgınlık tespiti konusuna yeterince dikkat edilmesi ve yaz aylarındaki
tohumlamalardan önce ve sonra inek ve boğalara rahat ortamın temini için gerekli
önlemlerin alınması, tekrarlanan kızgınlıklar problemi ile mücadelede büyük yarar
sağlayacaktır.
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Uterusta klinik açıdan belirlenemeyen subklinik bir enfeksiyon varsa ve inek üç kez
tohumlandığı halde gebe kalmayıp tekrar östrus gösteriyorsa, tohumlamayı takiben 2, 6 ve
12 saat sonra uterusa yapılan antibiyotik infüzyonların uterusun 4-5 günlük süre içinde
(fertilizasyonun gerçekleşip embriyonun uterus lumenine gelme süresi inekte 4 gün
civarındadır) tedavisine yardımcı olacağı ve buraya gelen embriyonun sağlıklı bir ortama
kavuşacağı bildirilmektedir.
Tohumlamayı takiben yapılacak intrauterin tedavilerde kullanılacak ilaçlar uterus
mukozasını irite etmeyen, spermatozoitlere zarar vermeyen ve özellikle süspansiyon
şeklindeki antibiyotiklerden seçilmelidir. Bu antibiyotikler yanında, enjektabl olan
oksitetrasilin, penisilin, streptomisin, gentamisin, linkomisin gibi preparatlarda
kullanılabileceği bildirilmektedir. Uterustaki enfeksiyona karşı en etkili antibiyotiği tespit
etmek için antibiyogram testleri yapılmalıdır.
Repeat breeder (döl tutmama) ineklerde GnRH uygulamaları gebelik oranlarını arttırır.
Repeat breeder ineklerde GnRH, ovulasyonu uyarmak ve luteal yetersizlikleri engellemek
amacıyla, östrusun başlangıcında, suni tohumlamadan 5-6 saat önce veya suni tohumlama
sırasında kullanılabilir. Aynı amaçla tohumlama anında 1500–2000 İ.Ü. HCG uygulamaları
da yapılabilir. Repeat breeder ineklerde tohumlamadan hemen sonra GnRH uygulamasıyla
birlikte, tohumlamadan sonraki 4 ve 5. günlerde progesteron uygulamaları da gebelik oranını
arttırır.

3.3. Suni Tohumlama Araç Gereçlerinin Temizlik ve Muhafazası
Suni tohumlama uygulaması sonrasında kullanılan payet, plastik kılıf ve tohumlama
eldivenleri tıbbi atık kutusuna konularak “Tıbbi Atık” olarak değerlendirilmelidir.
Suni tohumlamada kullanılan tohumlama kateteri (pistole), makas, spekülüm ve payet
pensi gibi sürekli kullanılan malzemeler temizlenip dezenfekte edildikten sonra suni
tohumlama set çantasına yerleştirilmelidir.
Sperma muhafaza tankı (container) içerisindeki azot seviyesi düzenli aralıklarla
ölçülerek spermanın sürekli sıvı azot içerisinde muhafazası sağlanmalıdır. Sıvı azot tankları
ağzı kapalı ve güneş ışığından uzak bir şekilde muhafaza edilmelidir. Taşınması ve
muhafazası sırasında darbelere maruz kalmaması için gerekli önlem alınmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve öneriler doğrultusunda suni tohumlama sonrası
işlemlerini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapılan tohumlamanın kaydını yapınız.

 Mobil tohumlama kayıt sistemine veri
girişini yapınız.

 Suni tohumlama belgesi düzenleyiniz.

 Tohumlama kaydının bir nüshasını
hayvan sahibine veriniz.
 Yapılan işlem hakkında hayvan sahibini
bilgilendiriniz.
 Hayvan sahibini belgeyi saklaması için
uyarınız.

 Tohumlama sonrası hayvanların takibini  Hayvan türüne uygun seksüel siklusa
yapınız.
göre takip ediniz.
 Gebe kalmayan hayvanları tespit ediniz.

 Hayvan sahibi ile iletişim halinde
olunuz.

 Suni tohumlamada kullanılan araç
 Sterilizasyon
ve
gerecin temizlik ve dezenfeksiyonunu
modüllerini inceleyiniz.
yapınız.

dezenfeksiyon

 Atılacak malzemeleri tıbbi atık kutusuna
 Biyogüvenlik kurallarını uygulayınız.
atınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi suni tohumlama sonrası yapılan işlemlerden değildir?
A) Suni tohumlamanın kayıt altına alınması
B) Hayvanın gebe kalıp kalmadığının takip edilmesi
C) Gebelik şekillenmemişse nedeninin araştırılması
D) Tohumlamada kullanılan payetin saklanması
E) Tohumlamada kullanılan araç gereçlerin temizlik ve dezenfeksiyonu

2.

Aşağıdakilerden hangisi suni tohumlamada kullanılan araç gereçlerin temizlik, bakım
ve muhafazası için doğru değildir?
A) Tek kullanımlık malzemeler tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.
B) Metal malzemeler temizlendikten sonra dezenfekte edilmelidir.
C) Malzemeler set çantası içerisinde muhafaza edilmelidir.
D) Sıvı azot tankları ağzı kapalı ve güneş ışığından uzak bir şekilde muhafaza
edilmelidir.
E) Payetlerin konulduğu sıvı azot tankındaki azot seviyesi ayda bir ölçülmelidir.

3.

Döl veriminin fizyolojik sınırlar içerisinde olmayışı aşağıdakilerden hangisi ile
adlandırılır?
A) Suböstrüs
B) İnfertilite
C) Fertilite
D) Heritabilite
E) Balanitis

4.

Aşağıdakilerden hangisi döl tutmamanın dişi hayvana bağlı nedenlerinden birisi
değildir?
A) Uterus enfeksiyonu (metritis)
B) Yetersiz ve dengesiz besleme
C) Hormonel bozukluklar
D) Kalıtsal bozukluklar
E) Spermadaki motilite azlığı

5.

Aşağıdakilerden hangisi döl tutmamanın tohumlama teknisyenine bağlı nedenlerinden
birisi değildir?
A) Kızgınlık zamanını tespit etmemesi
B) En uygun tohumlama zamanına dikkat etmemesi
C) Kalıtsal bozukluk olması
D) İşlem sırasında korku ve ağrıya neden olması
E) Tohumlamayı tekniğine uygun yapmaması
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6.

Aşağıdakilerden hangisi döl tutmayan hayvanlara yapılacak işlemler arasında yer
almaz?
A) Tohumlamadan hemen sonra Prostaglandin F2α uygulamak
B) Tohumlama sırasında GnRH uygulamak
C) Tohumlama sırasında HCG uygulamak
D) Tohumlamadan sonraki 4 ve 5. günlerde progesteron uygulamak
E) Enfeksiyon varsa tedavi uygulamak

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Suni tohumlamanın tanımını ve önemini açıklayabiliyor musunuz?
2. Suni tohumlamada kullanılan araç gereçlerin özelliklerini biliyor
musunuz?
3. Hayvan türlerine göre yaygın olarak uygulanan suni tohumlama
yöntemlerini öğrendiniz mi?
4. Dondurulmuş spermayı tekniğine uygun şekilde çözdürebiliyor
musunuz?
5. Tekniğine uygun şekilde suni tohumlama kateteri hazırlayabiliyor
musunuz?
6. Suni tohumlamada kullanılan araç gereçlerin temizlik ve bakımını
yapabiliyor musunuz?
7. İneklerde rekto vajinal tohumlama tekniğini öğrendiniz mi?
8. İneklerdeki en uygun tohumlama zamanını öğrendiniz mi?
9. İneklere rekto vajinal yöntemle suni tohumlama yapabiliyor
musunuz?
10. Tohumlamanın tekrarlanma nedenlerini öğrendiniz mi?
11. Tohumlamanın başarısını artıran faktörleri açıklayabiliyor
musunuz?
12. Suni tohumlamada hijyenin önemini biliyor musunuz?
13. Suni tohumlama sonrasında hayvanın takibi ve hayvan sahibinin
bilgilendirilmesinin önemini açıklayabiliyor musunuz?
14. Koyunlardaki en uygun tohumlama zamanını öğrendiniz mi?
15. Koyunlara tekniğine uygun şekilde suni tohumlama yapabiliyor
musunuz?
16. Kısraklardaki en uygun tohumlama zamanını öğrendiniz mi?
17. Kısraklara tekniğine uygun şekilde suni tohumlama yapabiliyor
musunuz?
18. Suni tohumlamada kayıt tutmanın önemini öğrendiniz mi?
19. Döl tutmama nedenlerini açıklayabilir misiniz?
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Evet

Hayır

20. Yapılan tohumlamaların kayıtlarını tutarak belge düzenleyebilir
misiniz?
21. Tohumlama sonrası hayvanların takibini yapabiliyor musunuz?
22. Biyogüvenlik kurallarını uygulayabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B
C
E
A
D
B
E
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D
E
A
E
B
A
C
D
B
C
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D
E
B
E
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