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ÖNSÖZ 
 
 
 
Spermanın ilk dondurulup saklanmasından günümüze kadar geçen 
süreçte, özellikle boğa sperması başarılı bir şekilde dondurulmuştur. O 
zamandan beri dişinin dondurulmuş spermayla yapay döllenmesinden 
milyonlarca buzağı elde edilmiştir. Genetik olarak üstün ırkların 
yaygınlaşması için boğa spermasının dondurulması ve çözdürülmesi 
ile yapılan suni tohumlama uygulaması büyük önem taşımaktadır. 
        

Uzun süreli saklamada spermatozoa için en uygun şartları 
sağlamak, dondurma ve çözdürme sürecinde fertil spermatozoa 
sayısını en yüksek düzeyde tutmak, konuyla ilgili çalışan araştırıcılar 
için en önemli amaç olmuştur. 
  

Günümüzde bu amaca hizmet eden hazır ticari sperma 
sulandırıcılarının yanında, Suni Tohumlama Labaratuvarlarında 
hazırlanmakta olan bitkisel, hayvansal ve kimyasal kaynaklı sperma 
sulandırıcılarıda mevcuttur. Sperma sulandırıcıları konusunda yapılan 
çalışmalarda elde edilecek başarılar hayvan ıslahı ve sağlığının 
korunması metotlarının yaygınlaştırılmasında büyük rol oynayacaktır. 
  

Bu çalışmada boğa spermasının sulandırılıp dondurulmasında 
kullanılan bazı sulandırıcılar ile beraber, doku kültürü medyumu ile 
de spermanın dondurulabilirliği araştırılmıştır.  
  

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde yardım ve desteklerini 
esirgemeyen danışman hocam Sayı Prof. Dr. Necmettin Tekin’e, 
Anabilim Dalı Öğretim Üyelerine, Araştırma Görevlisi arkadaşlarıma ve 
tüm personeline, çalışmanın istatistiksel değerlendirmesinde yardımcı 
olan Doç. Dr. İ. Safa Gürcan’a, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ve Suni 
Tohumlama Labaratuvarı çalışanları ile Dr. P. Barbaros Tuncer’e,  
benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailme, doktora 
çalışmam boyunca anlayışından dolayı eşime ve oğluma şükranlarımı 
sunarım.    
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SİMGELER ve KISALTMALAR 
 
 
 
ADP Adeneosinediphosphate 
ALH  Lateral Amplitude (µm) Sperm başının ortalama yolda 

ilerlerken laterale doğru saptığı uzaklık 
AMP Adeneosinemonohosphate 
ATP Adeneosinetriphosphate 
BCF  Beat/cross frequency Çapraz geçiş frekans ritmi (Hz). 

Eğrisel yol ağın ortalama yolaktan geçme frekansı 
CASA Bilgisayar yardımlı sperma analizi 
Casa Mot. % IVOS-12 cihazında sperma motilitesi 
CAT Katalaz 
DNA  Deoksiribonükleik asit 
DMSO Dimetilsülfoksit (Dimethyl sulphoxide) 
EDTA Etilendiamin tetradiasetikasit  
Elong. Uzanım Baş şekli (sperm başının küçük büyük eksen oranı)
Gli Gliserol 
GPx Glutatyon Peroksidaz 
GSH Redükte Glutatyon 
HOST Hipoosmotik şişme testi (Hypoosmotic swelling test) 
LIN Linearity (%) Doğrusallık (VSL / VCL x 100) 
LPO Lipid peroksidasyon 
ml Mililitre 
mM Milimolar 
µm Mikro metre 
Prog. Mot. % IVOS-12 cihazında spermanın progressif motilitesi 
PBS Phosphate buferet saline 
pH Hidrojen iyon konsantrasyonu 
Spz. Spermatozoon 
Sub. Mot. % Subjektif motilite (mikroskopta objektif değerlendirme) 
STR Straightness, Doğrusallık. Ortalama yolun doğrusallığı, 

VSL/VAP 
VAP Path Velocity (µm/s) Spermanın harekete başladığı ve 

bittiği noktanın ortalama çizgisi, spermanın tüm 
hareketlerinin ortalaması  

VCL Curvilinear Velocity (µm/s) Spermanın katettiği toplam 
mesafenin toplam zamana bölümü. Sperm başının 
ilerlerken katettiği 2-boyutlu gerçek eğrisel yoldaki hızı.  

VSL Straight Line Velocity (µm/s) Doğrusal Hız. Spermanın 
harekete başlandığı nokta ile vardığı nokta arasındaki en 
düz ve kısa mesafe 
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1.GİRİŞ 

1.1. Suni tohumlamanın tarihçesi ve sığırlarda suni tohumlama 

Suni tohumlama; bir erkekten spermanın alınması ve dişinin üreme 

kanalına dölleme amaçlı olarak yapay yolla verilmesi işlemidir. Ancak 

suni tohumlama uygulamalarında yeterli başarının sağlanabilmesi, 

erkek ve dişi cinsiyetli hayvanlarda üremenin fizyolojisi ve patolojisi 

olgularının iyi bilinmesine bağlıdır. Ayrıca, çevre koşullarının ve 

uygulama organizasyonlarınında sonuçları büyük ölçüde etkilediği 

bilinmektedir (Tekin, 1994).  

İlk suni tohumlama uygulamasının 14. yüzyılda, bir Arap şeyhi 

tarafından kısrağını düşmanın üstün özellikli aygırından gizlice aldığı 

sperma ile tohumlayarak gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Alman 

araştırmacı Van Loenhoek’in 1677 yılında yeni keşfettiği mikroskopta 

sperma içersindeki spermatozoonları görmesi, suni tohumlama 

uygulamalarına önderlik edici bir etki oluşturmuştur. Suni 

tohumlamanın babası olarak kabul edilen İtalyan bilim adamı 

Spallanzani 1780 yılında ilk defa, erkek köpekten alınan sperma ile 

dişi bir köpeği gebe bırakabileceğini keşfetmiştir. Aynı bilim adamı 

aygır spermasının soğutularak inaktif ve daha sonra da tekrar aktif 

hale getirebileceğini göstermiştir. Çiftlik hayvanlarında suni 

tohumlama uygulamalarında en yaygın olarak çalışan bilim adamı ise 

Rus Profesör Ivanov olmuştur. Ivanov 1933 yılına kadar at, sığır, 

koyun ve domuz türlerinde bir dizi sperma toplama ve suni 

tohumlama teknikleri geliştirmiştir. O tarihlerde Rusya’da bu konu 

üzerinde çalışan Sorenson adlı Danimarkalı ülkesine dönerek 1933 

yılında ilk suni tohumlama kooperatifini kurmuştur. Uygulamanın 

diğer ülkelerde de benimsenmesi sonucu bu tarihten sonra farklı 
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ülkelerde suni tohumlama kooperatifleri veya organizasyonları 

oluşturulmaya başlanmıştır. Gerek bilimsel çalışmalarda elde edilen 

bulguların ışığında gerekse organizasyonlar arası rekabet nedeni ile 

kısa zamanda suni tohumlama uygulamalarında önemli ilerlemeler 

kaydedilmiş ve suni uygulaması geniş bir kullanım alanı bulmuştur 

(Foote, 2002). 

 Suni tohumlamanın yaygınlaşması ile birlikte beğenilen 

boğalardan sperma alma talebi de artınca ihtiyacı karşılamak için bir 

hayvandan elde edilen spermanın sulandırılarak çoğaltılması 

gündeme gelmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda bir hayvandan 

elde edilen spermatozoonların dölleme oranını düşürmeden 25 kat 

kadar sulandırılabileceği gösterilmiştir. 1949 yılında İngilterede Dr. 

Polge ve arkadaşları tarafından sulandırıcılara ilave edilen gliserolün 

spermatozoonları dondurmanın zararlı etkisinden koruduğu 

belirlenince suni tohumlama uygulamalarında spermatozoanın 

dondurularak saklanması imkanı ortaya çıkmıştır (Polge ve ark., 

1949).  Bu buluşla beraber üstün genetik değerlere sahip babalardan 

maksimum düzeyde yararlanma imkanı ortaya çıkmıştır. Suni 

tohumlama ile damızlık erkeğin dişilerle teması ile ortaya çıkacak 

genital organ hastalıklarının bulaşma ve bu hastalıkları diğer dişilere 

yayma riski de ortadan kaldırılmaktadır. Genç erkeklerde, özellikle 

boğalarda, genetik değerin tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için 

gereken süre suni tohumlama uygulamaları ile azaltılabilmektedir. 

Bu avantajların yanında suni tohumlama uygulamasının infertil 

boğaları erken dönemde belirleyebilme, yaşlı veya işgörmez 

durumdaki erkek hayvanların spermalarından yararlanabilme ve 

huysuz boğaları kullanma riskini ortadan kaldırma gibi avantajları da 

bulunmaktadır. Ancak bu avantajların yanısıra suni tohumlamanın 

başarılı olabilmesi için dişi hayvanların reprodüktif fizyolojilerinin 

bilinmesi, iyi izlenmesi, beslenme rejimleri, hastalıklardan korunma, 
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bakım ve barınakların uygunluğu gibi koşulların sağlanmasına 

yönelik fazladan iş gücü, alt yapı ve yönetim organizasyonu gerektirir. 

Daha az sayıda babanın kullanılması akrabalık derecesini artırabilir, 

bu nedenle daha fazla sayıda erkek arasından seçim yapılmasına 

özen gösterilmelidir (Webb, 2004).       

  1.2.1. Boğa spermasının dondurularak saklanması 

Bir boğanın spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi için sperma 

miktarı, spermatozoa yoğunluğu ve motilitesi, canlı ve anormal 

spermatozoa oranları gibi başlıca parametreler değerlendirilir (Peter 

ve Ball, 1995). Düşük dölleme kabiliyetindeki ejekülatları teşhis 

etmek için spermatolojik özelliklerin değerlendirilmesi yeterli olmakla 

beraber, boğaların bireysel fertilite oranları yani geri dönmeme oranı 

(non-return rate) ve klasik sperma değerlendirme parametreleri 

arasında orta derecede bir ilişki vardır (Tekin, 1994; Arthur ve ark., 

1996). 

Döllenmenin gerçekleşmesi için, dişi üreme kanalında yeterli ve 

iyi kalitede spermatozoanın bulunması gereklidir (Malmgern, 1998). 

Labaratuvar koşullarında donmuş spermanın çözüm sonrası 

spermatolojik özellikler yönünden değerlendirilmesi, sadece 

laboratuar koşullarına karşı dayanıklılığını değil, aynı zamanda 

dölleme yeteneği (fertilite) hakında  bilgiler verir (Herman ve ark., 

1994). Bu bilgiler ışığında özellikle boğa sperması, ticari biçimde 

dünya çapında dondurularak saklanmakta, ülke içi ve ülkeler arası 

taşınabilmektedir. 

 

        Genel kural olarak sperma soğutularak, spermatozoal metabolik 

aktiviteyi düşürmek ve daha uzun spermatozoon canlılığı sağlamak 

mümkündür (Colenbrander ve ark., 2003; Cremades ve ark., 2005; 
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Curry, 2000). Sperma 5-80C’ye kadar soğutulduktan sonra 24-48 

saat kadar motilitesinde ciddi bir düşüş görülmez. Hatta 96 saat 

kadar fertilite kabiliyetini korumaktadır. Bu kısa süreli saklama 

işlemi daha fazla devam ederse canlılık ve motilitede azalma, yapısal 

bütünlükte bozulma ve fertilizasyon kabiliyetinde azalma 

görülmektedir (Batellier ve ark., 2001; Medeiros ve ark., 2002; 

Watson, 2000). Günümüzde tercihen birçok türe ait spermatozoa sıvı 

azot (-1960C) içersinde gelecekte kullanılmak üzere saklanmakta ve 

çözüm sonu tatmin edici oranda fertilite sonuçları elde edilmektedir. 

Sıvı azot içersinde başarılı dondurma tekniği son 20-30 yılda standart 

hale getirilmiştir (Hammerstedt ve ark., 1990). Gelişen bu teknikler 

sayesinde sperma fonksiyonu ve fertilitesi için öldürücü olabilen 

dondurma işlemi sonrasında %50 oranından daha  fazla motilite ve 

fertilizasyon elde edilebilmektedir (Lessard ve ark., 2000). 

 

        Özellikle boğa spermasında dondurma işleminin sperma 

fonksiyonuna ve fertiliteye etkisi konulu çok çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda dondurma işleminin akrozomal 

reaksiyonda bozulmalara sebep olduğu, mitokondrial fonksiyonda 

değişiklikler meydana getirdiği,  motiliteyi düşürdüğü, kromatin 

yoğunluğunu bozduğu ve tüm bu nedenlerden dolayı canlılıkta 

azalma meydana geldiği ve sonuçta fertilite oranlarını düşürdüğü 

rapor edilmiştir (Chaveiro ve ark., 2006; Cooter ve ark, 2005; Watson, 

2000; Wongtawn ve ark., 2006). Soğutma işlemi, soğutma stresine 

bağlı olarak fosfolipid yapılarında değişiklikler meydana 

getirmektedir. Fosfolipid bağlarındaki bu değişiklik membran 

permeabilitesi ve fonksiyonunu değiştirir (Amann ve Graham, 1993; 

Lessard ve ark., 2000). Soğuk şoku neticesinde membran 

permeabilitesinin bozulması sonucunda; hücre içi yapıların kaybı, 

motilitede azalma ve ölü spermatozoa sayısında artış görülmektedir 

(Amann ve Pickett, 1987; Watson, 1990). 
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        Günümüzde spermayı dondurarak saklamak rutin bir işlem 

haline gelse de, kriyoprotektanların etkisi, sulandırıcının çeşidi, 

dondurma ve çözme ortamları, paketleme ve bireysel özellik gibi 

birçok faktör spermatozoaya etkili olabilmektedir (Andrabi, 2007; 

Clulow ve ark., 2008; Cooter ve ark., 2005). Araştırıcılar, 

dondurulmuş spermayla ilgili birçok standardize olmamış rapor 

yayınlamışlardır. Bunlar tek tohumlamayla elde edilen gebelik 

oranları, tohumlama zamanı, payette kullanılan spermatozoa sayıları, 

sulandırıcı çeşitleri gibi değişik konuları içermektedir. Bu konuların 

içersinde motilite en önemli in vitro veri de olsa donmuş çözülmüş 

spermada halen tam anlamıyla güvenilir fertilite belirleyici indikatör 

değildir (Samper ve ark., 1991). 

 

        Bu bilgiler doğrultusunda, donma-çözme sonu yüksek oranda 

fertilizasyon elde edilmesi, üzerinde çalışılması gereken bir konudur. 

Başarılı bir fertilizasyon için spermatozoanın çözüm sonu enerji 

sürekliliğini sürdürebilmesi, normal plazma membran yapısı, 

bütünlüğü, motilite ve enzim yapısını (yumurtaya penetre olmasını 

sağlayan akrozin enzimini) koruyabilmesine bağlıdır. Tüm bu 

fonksiyonlar ve özellikler fertilizasyon kabiliyeti açısından önemlidir. 

Spermatozoaya zarar verecek kritik ısı aralıkları, soğutma işlemi 

sırasındaki 00C ile -50C aralığı ve buz kristallerinin oluştuğu -50C ile  

-150C arasındaki ısı aralığıdır (Woelders, 1997). Dondurarak saklama 

sırasında birçok biyokimyasal değişiklik meydana gelir. Isının, donma 

derecelerinin altına düşmesiyle hücre içi ve dışı buz kristalleri oluşur. 

Oluşan buz kristalleri özellikle hücre dışındaki şeker, tuz ve protein 

miktarını artırır. Oluşan yeni osmotik basınç nedeniyle spermatozoa 

içersindeki su özellikle yarı geçirgen yapıdaki spermatozoa baş 

kısmından dışarı doğru çıkar ve spermatozoa dehidre hale gelir  

(Andrabi, 2007; Watson, 2000; Woelders, 1997). Suyun bu dışarı 

doğru akış hızı ısının düşüş hızına bağlıdır. Yavaş dondurma 

esnasında su daha uzun süre osmotik basınca maruz kalacağı için 
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daha fazla su kaybedecek ve daha fazla dehidre olacaktır (Amann ve 

Pickett, 1987; Hammerstedt ve ark., 1990). Fakat hızlı dondurma 

işlemi uygulanırsa su dışarı çıkmak için daha az zaman bulacak ve 

hücre içersinde donacağından oluşacak hücre içi buz kristalleri 

hücre organelleri ve hücre mebranına zarar verecektir (Çoyan K., 

2002) 

  

Bu zararlı oluşumlardan korunmak için kriyoprotektan 

maddeler kullanılmaktadır. Kriyoprotektan maddeleri biyokimyasal 

özelliklerine göre penetre olabilen ve penetre olamayan olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Penetre olabilen kriyoprotektanlar 

spermatozoanın plazma membranına penetre olurlar ve hücre içi 

etkilerinin yanında hücre dışı etkide gösterebilirler. Penetre 

olamayanlar ise sadece hücre dışı etki gösterirler. Boğa sperması için 

en iyi bilinen kriyoprotektan gliseroldür. Penetre olabilen bir 

kriyoprotektan olan gliserol sulandırıcıya katıldıktan yaklaşık 1 

dakika içinde spermatozoaya penetre olur (Pickett ve Amann, 1993). 

Gliserol hücre içi ve dışı etki göstererek katılmış olduğu 

sulandırıcının donma derecesini sudan çok daha aşağıya düşürür. 

Düşen donma derecesiyle birlikte osmotik basınç da değişir (Amann 

ve Pickett, 1987; Medeiros ve ark., 2002; Watson ve Duncan, 1988). 

Ayrıca düşük ısılardaki mevcut spermatozoa için buz kristalleri 

arasında kanal oluşumlarını sağlar ve katıldığı sulandırıcıda tuz 

dengeleyicisi olarak bulunur. Diğer penetre olabilen kriyoprotektanlar 

ise Dimetilsülfoksit (DMSO), etilenglikol ve propilenglikoldür. 

 

        Penetre olamayan kriyoprotektan’lar laktoz, mannoz, rafinoz, 

trehaloz, sükroz ve proteinler ve lipoproteinidir. Bu 

kriyoprotektanların hücre dışı sıvıdaki ozmotik basıncı artırarak 

spermatozoa içersindeki suyun dışarı doğru çıkmasını sağlayarak buz 

kristalleri oluşumunu ve fiziksel hasarı engellediği düşünülmektedir 

(Steinmann, 1996). 
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       Bunlardan başka, kullanılan kriyoprotektanlara alternatif olarak 

anyonik ve sentetik deterjanların karışımından oluşan amino grup-

sodyum lauryl olan Orvus Es paste’de bulunmaktadır. Orvus Es 

paste yumurta sarısının kriyoprotektan özelliğini artırıcı bir madde 

olarak görülebilir. Orvus Es paste kullanılarak domuz spermasında 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Cristanelli ve ark.,  1984; Tekin ve 

Günzel, 1987).    

 

        Blach ve arkadaşları 1989 yılında yapmış oldukları çalışmada, 

41 baş aygır spermasını yumurta sarısı ve gliserol içeren sulandırıcı 

(Gent extender, Minitube Int., Germany) ile sulandırılmış ve 2,5 

saatte +4 0C’ye soğutulmuştur. Birinci grup straforda sıvı azotun 3 

cm üzerinde 7 dakikada dondurulmuş ve sıvı azot içersinde-1960C’de 

saklanmıştır. ikinci grup ise programlanabilir dondurucu (Ice Cube 

14S, Vers. 1.30, SY-LAB Gerate GmbH, Austria) ile dondurulmuştur. 

Straforda dondurulan sperma örneklerinde motilite %32,8±13 iken 

canlılık oranı %43,3±13 olarak bulunmuştur. Her iki dondurma 

tekniğinde de birçok spermatozoon canlı iken bu canlı hücrelerin 

hepsinin motil olmadığı görülmüştür. Bu çalışma ile 

kriyoprotektanların yıkıcı etkisi mitokondriden çok akrozom 

bölgesinde zarara sebep olduğu, bu yıkıcı etkisinin türler arasında 

farklılık gösterdiği, aygırlardaki hassasiyetin boğalardan daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. 
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1.2.2. Dondurma İşleminin spermatozoa fonksiyonları üzerine 

Etkisi  

 

Spermatozoa fertilizasyon kabiliyetini kazanıncaya kadar, somatik 

hücrelerden değişir ve gelişir. Temelde fonksiyon olarak 3 ana 

bölgeden meydana gelir. Baş kısmı nukleus materyalinden, orta 

kısmı hareketi sağlayan güç merkezinden, kuyruk ise itici bölgeden 

oluşur.  Spermatozoa epidididimiste olgunlaşır, seminal plasma ve 

dişi genital kanal sekresyonları ile uyarılır (Varner ve Johnson, 2007). 

Spermatozoanın son şeklini oosit ve zona pellusida verir. Bu süreçte 

birçok organel kaybolurken, kromatin yeniden şekillenir. 

Spermatozoonun tüm bunları başarabilmesinin bedeli ise çevresel 

etkilere daha fazla hassasiyet ve kendini yenileme kabiliyetinde 

azalma gibi istenmeyen etkileri de beraberinde getirir. Dondurma 

işleminde tüm ideal koşullar sağlanmış olsa da bazı zararların 

görülmesi kaçınılmazdır (Andrabi, 2007). Sperm hücre membranında 

çözme sonu oluşan değişiklikler, öncelikle enerji kaynağındaki 

bozulmalar ve değişikliklerle ilişkilendirilir. Bu durum daha sonra 

hem hücresel metabolizmayı hem de diğer sperm fonksiyonlarını 

örneğin motiliteyi etkiliyebilir (Cerolini ve ark., 2001; Dziekonska ve 

ark., 2009; Gillan  ve ark., 2004).   

 

        Spermatozoon üreme için gerekli genetik materyali bulunduran 

vücudun en küçük hücresidir. Vücuttaki birçok hücre çeşidi 

kendilerine verilen görev ve fonksiyonları yerine getirebilmek için 

kalıcı ve sürekli bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. Dişi genital 

kanalında aktif olan spermatozoonun motil olmaya başlayınca 

mevcut enerji gereksinimi oldukça artar (Granish ve Suarez, 2002; 

Varner ve Johnson, 2007). Spermatozoa epididimisten sonra 

reproduktif kanal içersinde ovumla karşılaşıncaya kadar çeşitli dış 

kaynaklı besinlere ihtiyaç duyar. Benzer birçok metabolik vücut 

hücresi gibi spermatozoaya ait metabolik enerji için glikoliziz, sitrik 
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asit döngüsü ve oksidatif fosforilasyon gereklidir. Adenozintrifosfat 

(ATP) temelde sitoplazmada glikoliziz’den yada mitokondride oksidatif 

fosforilasyondan elde edilir (Dziekonska ve ark., 2009; Januskauskas 

Zillinskas, 2002). Soğuk etkisiyle spermatozoanın metabolik aktivitesi 

kademeli olarak düşerken, zararlı artık ürünlerin üretimi de düşen 

metabolizmayla beraber azalacaktır. Bunun yanında ısının 

düşmesiyle hücre içi enzim olan glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz aktif 

hale geçer ve ATP seviyesi azalırken Adenozinmonofosfat/ 

Adenozindifosfat (AMP/ADP) seviyeleri artar. Bir ejekülat fertilite 

yönünden değerlendirilirken motilite en sık kullanılan araçtır ve bu 

da bilindiği gibi mitokondrial fonksiyona bağlıdır. 

 

        Mitokondria iç mebranında oksidatif fosforilasyonla ortaya çıkan 

ATP mikrotubuluslara hareket enerjisi için aktarılır. Motilitede 

meydana gelen azalmalarda mitokondriyal hasardan şüphelenilir 

(Januskauskas ve Zillinskas, 2002; Ruiz-Pesini ve ark., 2001). İnsan 

spermatozoasının mitokondrial enzimatik aktivitesi spermatozoa 

motilitesi ile ilişkilendirilir (Ruiz-Pesini ve ark., 2001). Bazı 

çalışmalarda bilgisayar yardımlı sperma analiz cihazı  (CASA) ile 

analiz edilmiş motilite ile fertilite sonuçları arasında yüksek oranda 

bağlantı olduğu belirlenmiştir (Januskauskas ve ark., 2003). Motilite 

ve fertilite arasındaki azalan ilişki akrozom ve mitokondrial 

membranlardaki değişen kalsiyum iyon (Ca+2) permabilitesine 

bağlanabilir. Spermatozoa akrozom membranında soğuk şoku ile 

meydana gelen bozulmalar fertilitede düşüşe sebep olabilir (Lemma 

ve ark., 2010). Bu yüzden spermatozoayı sadece canlılık açısından 

değil akrozomal bütünlük açısından da incelemek gerekir. Yapılan 

son araştırmalarda spermatozoal toplam ve progresif motilite ile hız 

(velocity)  verileri arasındaki ilişki incelenmiş ve motiliteye göre 

yüksek hız değerleri olan grubun fertilite sonuçlarının daha iyi 

olduğu saptanmıştır (Garcia -Macias ve ark., 2007). 
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        Spermatozoa dondurma esnasında hem fiziksel hemde oksidatif 

stresin etkisi altında kalır (Chatterjee ve ark.,2001; Mazur ve ark.,  

2000). Laboratuvar şartlarında taze ya da sulandırılmış sperma 

çözünmüş oksijeni aerobik solunumla kullanır. Ortamda oksijen 

azalır, oksijenli solunum için ihtiyaç duyulan enerji ise glikoliziz ile 

sağlanır. Strese bağlı yan etkiler özellikle aygır spermasında bariz 

şekilde görülür. Spermatozoonların oksidatif strese karşı duyarlılığı 

mitokondriyal solunumla ortaya çıkan süperoksid anyonları (O-2) ve 

hidrojen peroksid (H2O2) iyonlarının varlığında görülmektedir. Bunun 

nedeni özellikle antioksidanları sentezleyememelerinden, doymamış 

yağ asitlerinden oluşan hücre yapılarından, spermatogenezis’in 

sonlarına doğru sitoplazmalarının büyük kısmını kaybetmelerinden 

ileri gelir  (Aitken ve Baker, 2004; Parks ve Lynch, 1992). Bu durum 

taze spermanın uzun yaşama ömrü ve daha fazla fertilite kabiliyetiyle 

açıklanır (Andrabi, 2007; Samper, 2001). Taze ve dondurulmuş 

sperma karşılaştırıldığında O-2, H2O2 ya da hücre içi Ca+2 iyonları 

bakımından aradaki farklar görülmektedir (Ball ve Vo, 1999; Pommer 

ve ark., 2002; Samper, 2001). Yapılan çalışmalarda sulandırıcıya 

eklenen piruvat, dondurulmuş çözdürülmüş boğa spermasında ve 

ATP seviyesinde önemli artışlar sağlamıştır. Reaktif oksijen 

radikallerinin thiollerle oksidasyonu sonucu motilite ve fertilite 

kabiliyetini düşürdüğüne ilişkin önemli bağlantılar vardır (Mamoto ve 

ark., 1996). 
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1.2.3. Dondurma işleminin spermatozoanın yapısı üzerine etkisi  

 

Memeli spermatozoası vücut dışına çıktıktan sonra düşük ısılara 

karşı aşırı duyarlıdır. Dondurulmuş spermatozoanın öncelikle plazma 

membranı zarar görür. Donma ile etkilenen membran çözüldüğünde 

protein aktivitesinin ve permeabilitenin dolayısıyla su ve iyonların 

hücre içi ve dışında değişmesine ve spermatozoanın ölümüne neden 

olur (Bailey ve ark., 2003). 

 

        Her türün sperması kendine özgü kolesterol/fosfolipid, 

protein/fosfolipid bileşenlerinden oluşan membran yapılarına 

sahiptir. Bu durum ısı farklılıklarına farklı tepkiler vermelerine sebep 

olur (Medeiros ve ark., 2002).  

 

        Spermatozoon membran yapısında bulunan fosfolipidlerin ve 

kolesterolün oranı membran esnekliğini etkileyen faktördür. 

Fosfolipidlerin yüksek oranda bulunduğu türlerde esnek membran 

yapısı daha fazla görülmektedir. Membran yapısı, düşük ısılara 

maruz kalınca, lipidler normal yapısından sıvı kristal duruma geçer 

ve yağ asiti zinciri bozulur (Medeiros ve ark., 2002; Parks ve Lynch, 

1992; Watson, 2000). Donma sırasında sıvı kristal yapı jel yapıya 

geçer ve yağ asitleri zinciri paralel sert bir yapıya döner (Parks ve 

Graham, 1992). Soğuma esnasında meydana gelen bu değişimler 

yaklaşık olarak boğada 25,40C’de meydana gelirken aygırda 20,70C 

olarak ölçülmüştür.  

        

       Spermatozoon plazma membranı içindeki büyük fosfolipid 

yapıları, membran yapıları içerisindeki yerlerine göre fosfotidilkolin, 

sifingomyelin, fosfotidilethanolamin gibi isimler alır. Fosfotidilkolin ve 

sifingomyelin dış membranla temas halindedir. Fosfolipid yapılarına 

göre farklılık gösterse de yaklaşık %70 fosfolipid, %25 doğal yağlar ve 

%5 diğer yağlardan oluşur (Frazer and Strzezek 2004).   
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Fosfolipidlerin çift sarmal yapılarının şekilleri ve sterollere 

doymuşlukları önemlidir. Boğa spermasının fosfolipid/sterol yapısı 

aygır spermasına, aygır spermasının da domuz spermasına oranla 

sterollere doymuşluk oranı fazladır. Soğuk şoku fosfolipidlerin bu 

yapısını bozar ve böylece  fonksiyonel bozulma şekillenir 

(Hammerstedt ve ark., 1990). 

 

Diğer ana yapı spermatozoon membranında bulunan 

proteinlerdir. Protein/lipid etkileşimi membran fonksiyonları için 

hayati önem taşır. Bu fonksiyonlar proteinlerin enzim olarak, 

reseptör olarak ya da membran kanallarından iyon hareketi için 

gereklidir. Lipid/protein yapısında meydana gelecek bozulma yapının 

jelleşmesine sebep olur ve bu durumda lipid/protein yapısı enzim 

olarak görevini yerine getiremez (Medeiros ve ark., 2002). Bozulma 

aynı zamanda glikokaliks denen spermatozoonun etrafını saran ve 

yapısında bol miktarda şeker içeren yapıda da meydana gelir. Bu 

periferal proteinler spermatozoonun şeklinin sabit kalmasına 

yardımcı olup, kayganlığı ve iyon akışını sağlarlar. Bu yapılarda 

meydana gelecek bozulma sonucu periferal proteinlere yapışmalar 

görülebilir (Andrabi, 2007; Housley ve Stanley, 1982). Dondurma 

işlemi akrozom membranında akrozom enzim proteinlerinin zarar 

görmesine sebep olur (Guthrie ve Welch, 2005).  

 

        Plazma proteinlerindeki bu bozulma glukoz taşıyan proteinlerde 

de (GLUT) görülür. GLUT proteinleri heksoz monofosfatın memeli 

spermasından geçişinde ana sorumludur (Kokk ve ark., 2005). İnsan 

ve domuz spermasında glukoz ve fruktoz metabolizmasında ayrıca 

önemli rol oynar (Medrano ve ark., 2006). Bu, köpek spermatozoa 

membran yapısında 2002 yılında yapılan bir çalışmada da 

bildirilmiştir (Rigau ve ark., 2002). Moleküler düzeyde yapılan 

çalışmalar göstermiştir ki dondurarak saklama işleminin çeşitli yıkıcı 
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etkileri vardır, örneğin spermatozoanın mitokondriasında bu durum 

daha belirgindir (Nishizono ve ark., 2004).  

        

        Özellikle aygır spermatozoasında mitokondrial krista soğuk 

şokundan ayrıca etkilenmektedir. Bu durum motilitenin kaybına 

neden olmaktadır (Ruiz-Pesini ve ark., 2001). Ayrıca akrozomal 

bölgede şişme, spermatozoanın hareket kabiliyetinde azalmaya sebep 

olur. Bu durum dönüşü olmayan orta ve kuyruk kısmı 

bozukluklarıyla belirgin hale gelir (Watson, 1990).  

 

   
 

Şekil 1.1.  Dondurulmuş Çözdürülmüş Spermada Mitokondri, Fibröz yapı, 
Aksonem (Silva ve ark., 2009) 
 
A: Taze spermada,  
 
B: Dondurulmuş-Çözdürülmüş spermada Mit-Mitokondri, ofs- Dış fibröz 
yapı, Ax-Aksonem, 
 
C: Taze spermada, 
 
D: Dondurulmuş-Çözdürülmüş spermada Mit-Mitokondri, ofs- Dış fibröz 
yapı, Ax-Aksonem 
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Dondurarak saklama işleminin akrozom reksiyonunu  azalttığı 

ve deoksiribonükleikasit (DNA) yapısının da zarar gördüğü (Donnelly 

ve ark., 2001; Fraser ve Strzezek 2004; Hammadeh ve ark., 2001; 

Peris ve ark., 2004) ve insanlarda anormal kromatin yapısını da 

artırdığı bildirilmektedir (Donnelly ve ark., 2001; Hammadeh ve ark., 

2001; Royere ve ark., 1991). Peris ve ark., (2004) yaptıkları bir 

araştırmada koç spermasının dondurma ve çözme işlemi sırasında 

DNA ve kromatin yapısının bozulduğunu bildirmişlerdir. Normal 

spermatozoonun kromatin yapısı yoğundur ve somatik hücrenin %5-

10’unu kaplar. Kromatin yapısının yoğunlaşarak olgunlaşması 

epididimiste gerçekleşir. İç moleküler ve dış moleküler yarı akışkan 

kanalların oluşumu sistein temelli proteinlerce gerçekleştirilir. Bu 

durum DNA’nın sıkışmasını ve sabitlenmesini sağlar, böylece 

kromozom dişi genital kanalından geçerken daha iyi korunmuş olur 

(Varner ve Johnson, 2007). Fakat insanlarda kromatin yapının aşırı 

yoğunlaşması düşük fertilite ile ilişkilendirilmektedir (Royere ve ark., 

1991). 

 

        Boğalarda baş kısmı anomalileri ejakülatta ne kadar fazla ise 

düşük fertilite beklenmesi de o kadar fazla olur (Royere ve ark.,  

1991). Anormal yapılı spermatozoonların fertilizasyon güçlerinin 

olmaması ve kimi kalıtsal kusurları taşıması bakımından, 

spermatozoon morfolojisinin önemli olduğu bildirilmektedir (Tekin, 

1990).  

 

Toplam anormal spermatozoa oranının %20’yi, akrozoma bağlı 

bozuklukların %5’i geçmesi, spermanın fertilite seviyesini önemli 

ölçüde sınırlar. Spermatogenesis sırasında oluşan spermatozoonun 

baş ve akrozom kısmına ait primer morfolojik anomaliler kalıtımla 

ilişkilendirildiklerinden dolayı büyük önem taşır. Testisin kanal 

sistemlerinde ya da sonrasında oluşan orta kısım ve kuyruğa bağlı 

anomaliler ise sekonder anomaliler olarak adlandırılır. Anomalilerin 
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tespitinde Hancock, Eosin, Giemsa, Diff-quick gibi boyalarla 

hazırlanan preparatlar ışık mikroskop altında incelenerek 

spermatozoon anomalileri saptanır ve % olarak ifade edilir (Daşkın, 

2005).  

 

 

1.2.4. Ozmotik stresin spermatozoa üzerine etkisi 

 

Dondurarak saklama işlemi esnasında spermatozoa çok çeşitli ısı ve 

ozmolarite farklılıklarına maruz kalır. Spermatozoanın donması 

esnasında hücre dışı buz kristalleri çözücüde hiper osmotik bir ortam 

yaratır (Holt ve North 1984; Watson 1990). Çözücü miktarının hücre 

içi ve dışı farkları, hücre içi su kaybı ve hücrenin küçülmesi hücresel 

karşılık olarak kendini gösterir. Sonuçta çözüm sırasında hipotonik 

hücre dışı çevresel yapıyı dengelemek için, suyun hücrede 

oluşturduğu artan pasif difüzyon membran ilişkili sodyum/potasyum 

(Na+/K) ATPaz kullanarak dengelemeye çalışır. Spermatozoanın 

türlere özgü özelliğinden dolayı donma çözme sonu motilite 

farklılıkları gözlemlenmesi doğaldır. Bu durum ısı, osmotik durum, 

suyun permeabilitesi ve plazma membran yapısından oluşan 

hücresel adaptasyonları kapsar.  

 

       Soğutma ve ısıtma sırasında oluşan osmotik dengeleme, hücreler 

için hareketli akışkan geçirgenliği (Lp) ile tanımlanır ve memeli 

türlerinin sperma hücreleri somatik hücrelerine göre daha fazla Lp 

gösterir. Memeli türlerinde spermanın dondurulabilmesi için 

kullanılan kriyoprotektanların başarısını belirleyen üç temel faktör 

vardır. Bunlar; 

a) Hücreye hızlı penetrasyon sağlayabilme 

b) Düşük aktivasyon enerjisi (Ea)  

c) Düşük hücresel toksisite. 
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        İnsan spermatozoası için düşük Lp dereceli kriyoprotektanlar 

gliserol, etilen glikol ve DMSO’dur. Aygır sperması için ise gliserol en 

fazla osmotik strese neden olan kriyoprotektan iken, DMSO orta 

dereceli ve etilen glikolise en az osmotik strese neden olan 

kriyoprotektan olarak bulunmuştur (Goolsby ve ark., 2004). 

 

 

1.2.5. Dondurma işleminin spermatozoon kapasitasyonu üzerine 

etkisi 

 

Spermatozoon lektin diye isimlendirilen, spermatozoa yüzeyinde 

bulunan karbonhidrat bağlayıcı proteinlerle ovidukt epitelyum 

hücrelerine geçici olarak tutunur (Varner ve Johnson, 2007). Daha 

sonra kapasitasyon ve hiperaktivasyon sonucu akrosin sayesinde 

oositin zona pellusidasına kalıcı olarak tutunur ve akrozom 

reaksiyonu görülür, ardından hyaluronik asit sayesinde oolemmayı 

eriterek oosite yapışır. Kapasitasyon sırasında hücre içi kalsiyum 

seviyesi artar. Kalsiyum iyonlarının bu artışı kapasitasyonla ilişkili 

hücre içi sinyallerin tetiklenmesini sağladığı bildirilmektedir (Bailey 

ve ark., 2000).  

 

        Fertilizasyon için sperma kapasitasyonunda birçok membran 

işlemine ihtiyaç duyulur. Tyrosin fosforilasyon proteininin 

aktivasyonu ve membran akışkanlığı için membran kolesterol 

akışkanlığına ihtiyaç duyulur. Spermatozoanın kapasite olmasında 

kalsiyum artışı ve kolesterol akışkanlığı gözlenir (Holt 2000a; Watson 

2000). Donma çözme sonucu hücre içi kalsiyum artışı membran 

hasarıyla ilişkilendirilir  (Bailey ve ark., 2003). 
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Şekil 1.2. Maturasyon, Ejakülasyon,  Kapasitasyon sırasında ısı ve 
kimyasal değişim (Leahy and Gadella; 2011).   
 

Maturasyon: Stoplazmik damlacığını kaybeder, kromatin yoğunluk son 

şeklini alır, sperm- zona birleşmesini sağlıyacak proteinler (yeşil) baş kısmın 

ön tarafınca emilir, epididimiste motilite kabiliyetini kazanır. 

Ejakülasyon: Seminal plasma glikoproteinleri (turuncu) spermatozoaya 

sıkıca yapışırlar bu durum dekapasitasyonu sağlarken aynı zamanda dişi 

genital kanalında hücre bütünlüğünü de sağlar. 

Kapasitasyon: Spermatozoa ovidukta ulaşınca burada bulunan uyarıcılar 

tarafından kapasitasyon tetiklenir. Tam olarak anlaşılamasa da 

spermatozoa yüzeyinde bulunan albümin (mavi) tarafından membran 

yapısındaki kolesterol (siyah) okside edilerek uzaklaştırılır. Bu sırada 

bikarbonat, spermatozoa yüzeyindeki dekapasitasyon faktörlerini ve bazı 

kapasite önleyici seminal plasma proteinlerini uzaklaştırır. Epididimal 

protein membran kanallarına birikir, seminolipidler spermatozoa baş 

kısmında ekvatoral bölgeye göç ederler ve fonksiyon olarak apikal bölge 
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fertilizasyon için hazır hale gelir. Kuyruk hareketleri artmış ve spermatozoa 

hiperaktif hale geçmiştir.   

 

Spermatozoa kapasitasyonunda artan hücre içi kalsiyum, bikarbonat 

ve hidrojenperoksit adenilsiklazı aktif hale getirir ve siklik AMP 

(cAMP) üretilir. cAMP’nin stimülasyonu ile proteinkinaz A ve fosforilat 

aktif hale geçer (Visconti ve Kopf, 1998). Visconti ve Kopf 1998’de 

yaptıkları çalışmada fare, insan ve boğa spermasında tyrosin 

fosforilasyon proteininin farklı yapılarına rastlamışlar ve tyrosin 

fosforilasyon proteininin çeşitli hücresel fonksiyonları olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Büyümenin dengelenmesi, hücresel döngünün 

kontrolü, hücresel iskeletin oluşturulması, mevcut iyon dengesinin 

sağlanması ve reseptörlerin düzenlenmesi gibi işlevlerde yardımcı 

faktör olduğu ve kapasitasyonda ana komponent olarak görev aldığını 

bildirmişlerdir. Bu proteinin artışı kapasitasyon için gerekli olan Ca+2 

ve sodyumbikarbonat (NaHCO3)’ın artışını sağlar ve böylece oosit 

zona pellusidası ile özel reseptör etkileşimi gerçekleşir. 

   

        Osmotik basıncın bir diğer zararlı etkisi ise hücre içi ileti 

kanallarında meydana getirdiği hasardır. Hücre içi ileti taşıyan 

proteinlerden Mitojen-Aktive Protein (MAP) kinaz hücresel yüzeyden 

nükleusa ileti transferinde görevlidir. Aynı zamanda MAP kinaz 

hücresel proliferasyonda, farklılaşmada ve hücresel stres 

parametrelerine karşılık vermede önemli rol oynar. MAP kinazın bir 

başka çeşidi olan p38 MAP ve hücreler arası ileti transferinde rol 

oynayan ekstra hücresel sinyal düzenleyici (ERK 40kinaz=Extra 

cellular signal regulated) proteinlerdir. Osmotik şok sırasında aktif 

hale geçer ve bu durum tyrosin fosforilasyon proteininin 

başkalaşmasına sebep olur (Raingeaud ve ark., 1995).   
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Ancak dondurma işlemi sırasında spermatozoa normal kalsiyum 

seviyesini koruyamaz. Yeniden şekillenmiş membran yapısı, 

bozulmuş protein/lipid ilişkisi, kalsiyum iyon akışını da 

etkilemektedir. Normal olmayan kalsiyum iyonu miktarı, çözüm sonu 

kapasitasyonu ve akrozom reaksiyonunu düşürebilir. Buna karşın 

donmuş çözünmüş sperma, taze sperma kadar aktif olmasa da 

fertilite kabiliyetini günümüze kadar sayısız kez ispat etmiştir. Bu 

göstermektedir ki donma çözme sonucu spermatozoa, akrozomal 

reaksiyon ve fertilizasyon kabiliyetlerini yeniden kazanabilmektedir 

(Bailey ve ark., 2000).  

         

       Dondurarak saklamak taze spermanın heterojenitesini düşürür 

böylece ölü ya da kısmi kapasite olabilen alt populasyonlar 

oluşturulur. Oluşan alt populasyonlar dişi genital kanalında daha 

kısa in vivo ömürlü, fertilizasyon kabiliyetleri önemli oranda 

etkilenmiş spermatozoon özelliği gösterirler (Bailey ve ark., 2000; 

Watson, 2000).  

 

        Kapasite olamayan spermatozoonlarda meydana gelen 

değişiklikler klortetrasiklin florasan B tekniği ile boğada (Cormier ve 

ark., 1997), domuzda (Maxwell, ve Johnson, 1997), aygırda (Thomas 

ve ark., 2006) ve mandada (Kadirvel ve ark., 2009) belirlenmiştir. 

        Soğuk şoku boğa spermasında 00C’nin altındaki ısıda membran 

bütünlüğüne zarar verebilir ancak 5-150C arası ısılar, ısıya bağlı 

membran hasarının en çok görüldüğü aralıklardır (Drobins ve ark., 

1993). Bu hasarın öncelikle membrandaki çift katlı yağ tabakasında 

hasar meydana getirdiği düşünülmektedir (Holt ve North, 1984; 

deLeeuw ve ark., 1990). Pettitt ve Burh (1998), yapmış oldukları 

çalışmada plasma membranlarındaki lipidlerde değişimlerin meydana 

geldiğini bildirmişlerdir. Diğer membran elementleri ısı stresiyle 
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bozulmuş olabilir. Belki de bu değişim beklenen alternatif bir 

değişimdir. Örneğin; protein iyon kanalları yapısal değişimlerle 

fonksiyonlarını gerçekleştiriyor olabilirler. Isıya bağlı bu yapısal 

değişiklikler soğuma sonrası membran permabilitesini artırır. Artan 

permeabilite kalsiyum dengesini etkileyebilir. Kalsiyum miktarında 

meydana gelen bu ani yükselmeler kapasitatif değişikliklere ve 

akrozomal membranların dış yüzeylerinde ve plazma membranlarında 

yapışmalara neden olabilir (Bailey ve Burh, 1994). 

        Bunun yanı sıra plazma membranı integrinler denilen proteinler 

içerir. İntegrinler stoplazmik sitoskeletal filamentlere ve hücre dışı 

moleküllere bağlıdır. Bu bağlantılarla stoplazma ile hücre dışı 

matriks arasında her iki yönde sürekli bir alışveriş sağlar. 

Spermatozoonun dış yüzeyini saran plzam membranında ise kovalent 

bağlarla bağlı fosfolipidler ve proteinlerin yanısıra kolesterol ve 

oligosakkarit zincirleri bulunur. Soğuma ile aktin filamentlerde 

tamamlanmamış polimerizasyon şekillenir ve bu durum belki de 

soğutma ve dondurma aşamasında tam oluşmamış hücre membran 

yapısının nedenlerinden biridir (Hall ve ark., 1993; Saunders ve 

Parks 1999). 

 

 

1.2.6. Çözüm sonrası sperma kalitesinin belirlenmesi 

 

Hayvanlarda sperma kalitesi ile fertilite arasındaki ilişki son derece 

önemlidir. Geleneksel laboratuvar testleri ile ışık mikroskopla 

spermatozoanın morfolojisi, subjektif spermatozoa motilitesi, bu 

motilite içindeki progresif motil spermatozoon sayısı, spermatozoanın 

hareket hızı ve in vitro şartlara dayanıklılığı belirlenmeye çalışılmış, 

diğer sperma özellikleri olan yoğunluk, miktar, içerdiği idrar, kan ya 
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da patojenik bakteri miktarı belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak in vitro 

veriler tahmin edilebilir fertilite özellikleri  ve elde edilecek yavru 

verimi için yetersiz bulunmuştur (Clement ve ark., 2001; Love ve 

ark., 2000). Bu nedenle nükleus, akrozom, kuyruk, mitokondri ve 

plazma membran bütünlüğünün araştırılması gerektiği bildirilmiştir 

(Graham ve Moce, 2005; Gravance ve ark., 2001; Thomas ve ark., 

1998). Bunun dışında hücre dışı boyalarla örneğin; eosinle membran 

bütünlüğü araştırılmalı ve hipoosmotik şişme testi (Hypoosmotic 

swelling test) HOST ile hipotonik ortamda (50-100mOsm) 

osmoregülator fonksiyonlar belirlenmelidir (Neild ve ark., 1999). 

Fonksiyonel bölgelerin aktivitelerini belirlemek için floresan boyalarla 

mitokondriyal ya da akrosomal boyalarla boyamak ve elde edilecek 

bilgilerle daha sağlıklı fertilite tahminleri yapmak mümkün olabilir 

(Kavak ve ark., 2003). Son zamanlarda CASA sistemi ejekülatın 

kinetik özellikleri hakkında detaylı bilgi vermektedir. CASA ile motilite 

ve spermatozoanın karakteristik hareketleri in vivo fertilite ile 

ilişkilendirilmektedir. Ancak birim zamanda incelenen spermatozoon 

sayısının ejekülatın genelini ne kadar yansıttığı düşündürücüdür. 

Birim zamanda incelenecek spermatozoon sayını artırabilmek için 

flow sitometrik yöntem kullanmak mümkündür.  

 

Önemli olan bir diğer ayrıntı da, spermatozoanın DNA hasarını 

tespit edebilmektir. Çünkü fertil olabilen hasar görmüş bir 

spermatozoona bağlı erken embriyonik ölüm görülebilir (Fatehi ve 

ark., 2006). Devam eden çalışmalarla biyokimyasal belirleyiciler 

kullanılarak spermatozoa fonksiyonlarının ve DNA hasarının 

belirlenmesine çalşılmaktadır. Bu yöntemlerle özel hücresel 

komponentler saptanarak infertilite sorunları daha iyi analiz 

edilebilecektir. Son zamanlarda gelişen kapasitasyon testi fertilitede 

spermatozoanın yanıtını ölçüm için bir belirteç olabilecektir 

(Petrunkina ve ark., 2007). 
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1.2.7. Dondurularak saklanan spermanın fertilite kabiliyeti 

 

Dondurma işlemi, spermatozoonun ejaküle olmasından, fertilizasyon 

sürecine kadar, günümüzün en başarılı teknikleri kullanılsa da 

spermatozoaya zarar vermektedir. Bunun en temel nedeni dondurma 

öncesi ve sonrası spermatozoanın fizyolojik olarak farklılığa 

uğramasıdır. Bu başkalaşım onu in vitro ve in vivo her türlü etkene 

karşı hassaslaştırır. Böylece dondurulmuş sperma taze spermaya 

göre daha hassas bir hale gelir .Bu nedenle suni tohumlama 

endüstrisi suni tohumlama kapasitesi en yüksek dondurulmuş 

spermayı elde etmek için uğraşır. İn vitro yapılan birçok test sperma 

da motilite, morfoloji, akrozomal bütünlük, sperma organel 

fonksiyonları, metabolizma işlevleri ve DNA bütünlüğü gibi 

değerlendirmeler fertilitiyle ilişkilendirilir (Evenson ve ark., 2002; 

Larsson ve Rodriquez-Martinez, 2000; Muller, 2000; Saacke ve ark., 

2000).  

 

Yukarıda açıklanan tüm bu parametreler donma ve çözme ile 

doğrudan alakalıdır. Dondurulmuş spermayla tohumlamada elde 

edilen doğum oranları başka verilere de bağlıdır. Hayvanın bireysel 

özelliği ve ürettiği spermanın kalitesi, payetteki spermatozoa sayısı ve 

bir tohumlamada kullanılan payet sayısı, dondurma protokolü, 

çözme protokolü, çözüm sonu kalite kontrol yöntemi, tohumlamada 

kullanılan dişinin gebe kalma özelliği, tohumlama zamanı, bir 

siklustaki tohumlama sayısı belirleyici faktörlerdir (Pickett ve Amann, 

1993). Ancak yapılan çalışmalar fertilitenin belirlenmesinde 

spermatozoonun değerlendirme parametrelerinin, dişiyi gebe 

bırakabilme özelliğinden bağımsız değerlendirilemeyeceği şeklindedir 

(Amann, 2005).  
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1.2.8. Sperma sulandırıcıları 

 

Spermatozoa taze spermada uzun süre canlı kalamadığından 

kullanılan sulandırıcının bazı temel özellikleri taşıması gereklidir.         

Buna göre sulandırıcılar;  

1-Laktik asit oluşumuna bağlı pH değişikliklerini telafi etmek için 

tampon rolü oynamalı,  

2-Ortamdaki elektrolit dengesini ve optimum ozmotik basıncı devam 

ettirebilmeli,  

3- Spermatozoonlar için besin ve enerji temin etmeli,  

4-Patolojik olanlar da dahil mikroorganizmaların üremesini 

durdurabilmeli,  

5-Hızlı soğutma ve ısı şokuna karşı koruyucu olmalıdır.  

 

      Bu temel faktörlerin dışında sulandırıcılar ekonomik olmalı, rutin 

şartlar altında nispeten hazırlanması kolay ve sulandırıcıyı oluşturan 

maddeler mevcut laboratuvar ve kimya acentelerinden kolayca temin 

edilebilir olmalıdır. 

 

           Dondurma işlemi sırasında spermatozoonların zarar 

görmemesi için, sıcaklık yavaş yavaş düşürülmelidir. Çünkü sıcaklık 

yavaş düşürüldüğü takdirde hücre içerisinde bulunan su dışarı 

çıkabilmekte, hücre içersinde çözünen maddelerin konsantrasyonu 

artmakta ve hücre içi ile hücre dışı su dengesi sağlanmaktadır. 

Sonuçta hücrede dehidrasyon şekillenmekte ve hücre içi donma 

görülmektedir. Donma işlemi hızlı yapıldığında yeterli miktarda su, 

hücre dışına çıkamaz. Bunun nedeni ise hücre dışı sıvıda 

konsantrasyonun hızlı bir şekilde artmasıdır. Hücre dışına 

çıkamayan su, hücre içerisinde buz kristallerinin oluşmasına neden 

olur (Mazur, 1996; Bozkurt ve Tekin, 2002; Çoyan, 2002; Yavaş ve 

Daşkın, 2009; Deneke ve ark., 2010).    
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        Sperma sulandırıcısı olarak çok çeşitli bileşenler 

kullanılmaktadır. Soğuk şokuna karşı şeker, yumurta sarısı, 

elektrolitler, süt ve sütten elde edilen bileşenler gibi kryoprotektanlar 

kullanılmaktadır (Varner ve ark., 1989; Foote ve ark.,2002). Temelde 

spermatozoon membranı ve bileşimi göz önünde bulundurularak 

sulandırıcılar hazırlanır (yağ asitleri, lipidler ve proteinler 

spermatozoonun yapısal bileşenleridir). Gliserol ve yumurta sarısı 

sperma sulandırıcılarında en çok kullanılan bileşenlerdir (Curry, 

2000; Garner ve ark., 1999; Holt, 2000a; Medeiros ve ark., 2002).  

 

        Kimi araştırmacılara göre gliserol özellikle yüksek ısılarda 

spermatozoonlar için aşırı zararlıdır ve zararın azaltılması için 

ekilibrasyon esnasında katılması gerekir (Fahy, 1986). Yan etkileri 

osmotik stres oluşturması, membran yapısını değiştirmesi, 

permabilite ve lipid yapısında değişikliğe neden olmasıdır. Cochran ve 

akadaşlarının 1984’te yaptıkları bir çalışmada %4 gliserolün %2 ve 

%6 gliserole göre progresif motilite açısından daha üstün olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

Diğer bir yaklaşım ise, gliserolden moleküler olarak daha hafif 

olan kryoprotektanlar ile spermatozoonun plasma membranına daha 

iyi penetre olmasıdır (Bianchi ve Calderam, 2008; Medeiros ve ark., 

2002; Squires ve ark., 2004). Bu amaçla metil formamid, dimetil 

formamid, etilen glikol ve dimetil asetamid kullanılmış. Ancak farklı 

türlerde yapılan çalışmalarda gliserolle kıyaslandığında daha düşük 

çözüm sonu motilite vermişlerdir (Bianchi ve ark., 2008; Medeiros ve 

ark., 2002; Squires ve ark., 2004). 

       

        Unal ve ark., (1987), yumurta sarısı-sitrat sulandırıcısındaki 

şeker ve gliserolün boğa spermatozoası üzerine etkilerini araştırmış 

ve gliserol içermeyen bir sulandırıcıda fruktozun çözüm sonrası 

motilite üzerine yararının olmadığını, buna karşılık gliserol 
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yoğunluğu arttıkça fruktoz miktarıyla orantılı olarak motilitenin 

düştüğünü tespit etmişlerdir. Sperma sulandırıcılarında şekerler ve 

lipozomlar da kullanılmıştır. Yağsız süt tozu ve yumurta sarısıyla 

birlikte trehaloz kullanılmış ve motilite yönünden iyi sonuçlar 

alınmıştır (Steinmann, 1996). Bunun yanında boğa ve koçta fruktoz 

ana enerji kaynağı olarak kullanılırken, aygırda glukoz tercih 

edilmiştir (Katila, ve ark., 1997). Yumurta sarısı eklenmesi soğuk 

şokuna karşı hassasiyeti artırırken düşük yoğunluklu 

lipoproteinlerin eklenmesiyle membran permabilitesinin daha iyi 

korunduğu bildirilmektedir (Holt, 2000b; Peters ve Ball 1995).  

         

       Yumurta sarısının başarısı kimi seminal plazma proteinlerinin 

yerini alabilme kabiliyetlerine bağlanabilir (Bergeron ve ark., 2004). 

Alghamdi ve ark., (2009), yapmış oldukları bir çalışmada seminal 

plazma proteinlerinin elimine edildiği bir ortamda spermatozoonlarda 

yapışmalar meydana geldiğini görmüşlerdir. Ayrıca ortama yumurta 

sarısı ilaveli sulandırıcı eklenince yapışmaların kaybolduğunu 

bildirmişlerdir.  

           

        Yumurta sarısı çeşitlerinin de kendi aralarında farklı etkileri 

yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur (Kulaksız ve ark., 2010). 

Hindi yumurtası ördek yumurtasına göre kolesterol bakımından daha 

zengin olduğundan (1,300mg/100g vs 560mg/100g) soğuk şokuna 

karşı daha iyi koruma sağladığı bildirilmiştir (Gary ve ark., 2011). 

     

       Amirat ve arkadaşları (2004), yapmış oldukları bir çalışmada 

yumurta sarısı içeren Triladyl ticari sulandırıcısı ile soya lesitini 

içeren Biociphos ticari sulandırıcısını ve %8 düşük yoğunluklu 

lipoprotein (LDL) içeren üç farklı sulandırıcıyı elektron mikroskop ile 

incelemişlerdir.   
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Şekil 1.3. Triladyl, LDL, Biociphos sulandırıcıları ile sulandırılan boğa 
spermasında 1 saat sonraki görünüm. ( Amirat ve ark., 2004) 

Sperma baş kısmının sulandırıcıyla temasından 1 saat sonra  a)Triladyl 
sulandırıcısı N: Nükleus, g: granüller, ok: plazma membranından kopmalar 
b) LDL sulandırıcısı pm: plazma membranı, Ac: Akrozomal yapı. c) 
Biociphos sulandırıcısı pa: post akrozomal lamina, ok: kabarcıklar, eq: 
ekvatoral segment, AR: akrozom reksiyonu. 

Trilady ile sulandırılan boğa spermasında, 1 saat sonra sperma baş 

kısmının tüm plazma membranı yoğun yumurta sarısı granülleriyle 

çevrelenmiştir. Plazma membran bütünlüğü %46 oranında 

sağlanmış, plazma membranında %18 oranında kısmi kopmalar 

meydana gelmiştir. Erken akrozomal reaksiyonlar ise %36 olarak 

belirlenmiştir.  



 27

 

Şekil 1.4. Triladyl, LDL, Biociphos sulandırıcıları ile sulandırılan boğa 
spermasında 4 saat sonraki görünüm. ( Amirat ve ark., 2004) 

Sperma baş kısmının sulandırıcıyla temasından 4 saat sonra a) Triladyl 
sulandırıcısı N: Nükleus, yıldız: kopmaya başlamış akrozomal yapı, ok: 
plazma membranından kopmalar,  b) LDL sulandırıcısı Ac: Akrozomal yapı.  
c) Biociphos sulandırıcısı ok: plazma membranında kabarcıklar, eq: 
ekvatoral segment, AR: akrozom reksiyonu; T: anterior kısımda kalınlaşma. 

            

 

Şekil 1.5. Triladyl, LDL, Biociphos sulandırıcıları ile sulandırılan boğa 
spermasında 24 saat sonraki görünüm. ( Amirat ve ark., 2004) 
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Sperma baş kısmının sulandırıcıyla temasından 24 saat sonra a) Triladyl 

sulandırıcısı N: Nükleus, yıldız: kopmaya başlamış akrozomal yapı, ok: 

plazma membranından kopmalar,  b) LDL sulandırıcısı Ac: Akrozomal yapı.  

c) Biociphos sulandırıcısı AR: akrozom reksiyonu, m : orta parça  

     

 

Şekil 1.6. Triladyl, LDL, Biociphos sulandırıcıları ile sulandırılan boğa 
spermasında donma çözme sonrası görünüm. ( Amirat ve ark., 2004) 

Dondurulmuş payette elektron mikroskobik görüntü a) Triladyl sulandırıcısı 

ok: plazma membranından kopmalar,  b) LDL sulandırıcısı yıldız: kısmen 

gömülü hücreler c) Biociphos sulandırıcısı ok: buz kristali içersindeki 

kuyruk, yıldız :kısmen gömülü sperm baş kısmı. 

                 

           Son yıllarda farklı türlere ait yumurta sarısından izole edilen 

düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL) sulandırıcılara eklenmiş ve 

özellikle DNA bütünlüğü açısından faydalı oldukları bildirilmiştir 

(Rodriguez-Martinez ve Wallgren, 2011). 
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Yapılan bir çalışmada sperma sulandırıcısına eklenen 

concavalin-A’nın (lektin türevi) spermatozoa membranını sararak 

spermatozoa membranı ve özellikle akrozomun korunmasına yardım 

ettiği belirlenmiştir (Koskinen ve ark., 1989). Aynı zamanda boğa 

spermasında lipozomu koruduğu ve aygır spermasında da başarılı 

sonuçlar alındığı bildirilmiştir (Heitland ve ark., 1995). 

 

          Yapılan birçok çalışmada donma çözme sonu spermatozoonda 

meydana gelen hasar belirlenmeye çalışılmış ve farklı 

kryoprotektanlar test edilerek spermaozoanın canlılığı ve fertilite 

kabiliyeti artırılmaya çalışılmıştır (Clulow ve ark., 2008; Goolsby ve 

ark., 2004; Medeiros ve ark., 2002; Squires ve ark., 2004). Tüm bu 

çalışmalarda, donma çözme sonu spermatozoa canlılığını artırmak, 

oksidatif hasar ve osmotik zararı azaltmak temel amaç olmuştur.         

Örneğin; araştırıcılar sulandırıcılara antioksidan ekleyerek lipid 

peroksidasyonun sebep olduğu oksidatif stresi azaltmaya 

çalışmışlardır (Bilodaeu ve ark., 2001; Pena ve ark., 2003; Roca ve 

ark., 2004). Tuncer ve ark., (2010) yapmış oldukları bir çalışmada 3 

faklı boğadan aldıkları 54 ejekülatla  sistein antioksidanının donma 

çözme sonucu etkinliğini araştırmışlar ve 5 mM sistein katılmış 

guruptaki spermatozoonlarda daha az DNA hasarı meydana geldiğini 

bildirmişlerdir.  

       Bochenek ve arkadaşları (2001) yaptıkları çalışmada, boğa 

spermasında donma ve çözme işleminin spermatozoayla beraber 

DNA’da hasara neden olduğunu bildirmişlerdir. Ancak %1,2-3,0 

oranındaki kromatin hasarının yüksek fertilite gösteren boğalarda 

normal olduğunu belirtmişlerdir.  
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Celeghini ve ark., (2008), yaptıkları çalışmada boğa spermasında 

donma ve çözme işlemlerinin DNA’da yapısal değişikliklere neden 

olabileceğini, plazma membranında protein/lipit bağları arasındaki 

fosfatidilserin miktarları arasındaki bu değişimin de doğal olarak 

çözüm sonu fertilite sonuçlarına etki edebileceğini bildirilmiştir. 

        Januskauskas ve ark., (2003), yaptıkları araştırmada 

dondurulmuş çözdürülmüş boğa spermasındaki DNA bozulma oranı 

ile fertilite oranı arasında önemli bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

Plazma membranında meydana gelen yapısal değişiklikleri DNA 

kromatinindeki bozulmalara bağlamışlardır. Karabinus ve ark., 

(1991), ise donma çözme sonucu oluşan kromatin bozukluklarını 

sulandırıcılarla ilişkilendirmiş, sulandırıcıların türlerinin ve hatta 

sulandırıcıyı oluşturan maddelerin ekleniş sırasının bile fertiliteyi 

değiştirdiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada araştırmacılar yumurta 

sarısı içeren sulandırıcıların, süt kökenli sulandırıcılara göre DNA 

kromatin yapısını daha iyi koruduğunu bildirmişlerdir. 

 

         Donma sırasında ozmotik stresi minimize etmek için 

kriyoprotektanlar ya da kolesterol yüklü siklodekstrinlerin 

sulandırıcıya eklenmesi diğer bir yöntem olarak bildirilmiştir (Wessel 

ve Ball, 2004). Çoğu doymamış yağ asitlerinin spermatozoonun lipid 

membran yapısına yapmış olduğu katkının benzerini, siklodekstrinler 

sulandırıcıya eklenerek mebran yapıya benzer bir destek sağlanmaya 

çalışılmış ve böylece  çözüm sonu motilitenin artışı amaçlanmıştır 

(Brinsko ve ark., 2005).  

 

          Yapılan çalışmalarda boğa, aygır ve domuzlarda 

programlanabilir dondurucuların donma çözme sonu motilite artışına 

katkısı olabileceği bildirilmiştir (Bianchi ve Calderam, 2008; Clulow 

ve ark., 2008; Woelders ve Chaveiro, 2004; Cueva ve ark., 1997). 
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         Farklı bir dondurma yöntemi ise Harmony yöntemi olarak da 

adlandırılan çoklu ısı değişimi yöntemidir. Bu yöntemde spermatozoa 

çoklu ısı katmanları içersinde aşamalı olarak direkt dondurulur. 

Buradaki amaç soğuma oranı ve ön kristal oluşumu aşamalarını 

kotrollü olarak adım adım geçmektir. Horizontal sütunlar arasından 

yavaş yavaş geçirilen spermada rastgele buz kristalleri görülmez (Arav 

ve ark., 2002). Son yıllarda boğa spermasının -1520C derin 

dondurucuda dondurulup saklandığı ve çözüm sonu spermatozoa 

parametrelerinin, sıvı azotta dondurlup çözdürülen spermatozoa 

parametrelerine yakın olduğu bildirilmiştir (Yavaş ve Daşkın, 2009). 

 

        Kuş gribi, sığırların süngerimsi beyin hastalığı gibi bulaşıcı 

hastalıkların artışı, hayvansal kaynaklı boğa sperma 

sulandırıcılarında alternatifler aranmasına neden olmuştur. 

Antimikrobiyal maddelerin sulandırıcılara eklenmesi de bakteriyel 

kontaminasyon riskini tam anlamıyla engelleyemez. 

         Boğa spermasının dondurulmasında kullanılan birçok 

sulandırıcıya eklenen yumurta sarısı ve süt gibi hayvansal orijinli 

maddeler, bakteriler ya da mikoplazmalar için muhtemel 

kontaminasyon kaynağıdır. Yapılan bir çalışmada lesitin içeren 

Biociphos ile yumurta sarısı içeren ve süt içeren Laciphos boğa 

sperma sulandırıcıları bakteri ve mikoplazma bulundurma yönünden 

incelenmiştir. Trilady ve Laciphos’ la yapılan tüm örneklemelerde 

bakteri ya da mikoplazma üremesine rastlanmıştır. Biociphos’la 

yapılan örneklemelerde ise herhangi bir üreme görülmemiştir. Aynı 

çalışmada fertilite kabiliyetleri ölçülmüş, Lacipihos ve Biociphos için 

in vitro fertilizasyon oranları sırasıyla %85,7 ve %88,0 olarak 

bulunmuştur. Lacipihos ve Biociphos için fertilite kapasitesi 

açısından herhangi bir fark görülmezken Biociphos’un ayrıca 
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bakteriyel ve mikoplazma kontaminasyonu açısından güvenilir 

olduğu bildirilmiştir (Bousseau ve ark., 1998). 

  

1.2.9.Dondurulmuş çözdürülmüş spermanın kalitesini etkileyen 

faktörler 

 

Dondurarak saklama sürecinde soğutma-dondurma oranı özellikle 

spermatozoa motilitesi açısından önemli rol oynar. Çünkü bu oran 

spermatozoonların hücre dışı çevreyle dengede kalıp 

kalamayacaklarını belirler ve aşırı soğutma hücre içi buz 

kristallerinin oluşumuna neden olur (Kumar ve ark., 2003; Tsega ve 

Lemma 2009 ).  

 

         Çözüm sonu spermatozoa parametrelerine etki eden diğer bir 

faktör ise dondurma yöntemidir. Bilgisayar destekli dondurma 

makinesinde dondurulan spermatozoonların geleneksel olarak azot 

buharında dondurulan spermatozoonlardan birçok in vitro özellik 

bakımından daha iyi oldukları belirlenmiştir. Dondurma esnasında 

sadece düşülen sıcaklık değil düşme hızı da önemlidir (Andrabi, 

2007). Donmuş spermatozoanın çözdürülme sürecinde ultra 

mikroskobik düzeyde buz kristallerinin rekristalizasyon süreci içinde 

gerçekleştiği ve büyük buz kristallerine göre oldukça küçük buz 

kristallerinin spermaya zarar verdiği bildirilmiştir (Watson, 2000; 

Woelders, 1997). Kimi araştırmalarda ise ısı hasarının özellikle -50C 

ile -150C arasında gerçekleştiği bildirilmiştir (Kumar ve ark., 2003; 

Dorado ve ark., 2007).  

 

        Dondurma süreci böyle iken çözdürme işleminin spermatozoa 

üzerine önemli etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Su banyosu ile çözüm 

esnasında 40C ile 750C arasında başarılı sonuçların alındığı 

bildirilmiştir. Hızlı çözdürme işleminde (750C’de 7 saniye) 

rekristalizasyonun en az görüldüğü ve canlılığın en fazla saptandığı 
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bildirilse de, saha şartlarında tavsiye edilen ısı ve süre  370C’de 30-45  

saniyedir. Ancak çözdürme süreci fazla kryoprotektanların dışarı 

çıkışı için yetersiz olursa, hücre osmotik strese maruz kalır ve şişerek 

lize olur. Çözdürme hızını sıcaklık, çözücünün hava yada su oluşu 

yada spermanın paketlenme şekli gibi faktörler etkiler (Tekin, 1994; 

Pegg, 2002).  

 

1.2.10. Spermanın paketlenmesi  

 

Dondurulmuş sperma 1970’lere kadar 0,5-1 ml hacimde cam 

ampullerde paketlenmiştir. Bu tarihlerden sonra 0.25 veya 0.5 ml 

hacimdeki payetler içersinde spermalar paketlenmeye başlanmıştır. 

Bunun yanında kuru buz üzerine açılan oyuklara konan 

sulandırılmış spermalar pelet yöntemiyle de dondurulmaktadır. 

Dünya genelinde özellikle boğa spermasının dondurulmasında 0.25 

ml’lik mini payetler kullanılmaktadır. Cam ampul ve pelet yöntemiyle 

dondurulan spermaların saklanması aşamasında fazla yer 

kaplamaları nedeniyle, mini payetlerin avantajı öne çıkmaktadır. 

Özellikle pelet yöntemiyle dondurulmuş spermaların kolay 

taşınamamaları, yeniden kullanılan karbondioksit bloklar ya da 

metal plakalarla taşınması sebebiyle potansiyel kontaminasyon riski 

taşımaktadır. Saklama yönteminin motilite ve gebelik üzerine nasıl 

etki ettiğini birçok araştırmacı incelemiş ve daha çok sulandırıcı 

çeşidi ve paketleme yöntemine vurgu yapmışlardır (Heitland ve ark., 

1996; Kneissl 1993; Park ve ark., 1995).  
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             Bu çalışmanın amacı; boğa spermasını farklı sulandırıcılar 

ile dondurarak, çözüm sonu in vitro ve in vivo parametreler açısından 

değerlendirmektir. Özellikle rutin uygulamalarda sıkça kullanılan 

Tris sulandırıcısı ile ticari sperma sulandırıcıları (Bioxcell, Cryobos) 

ve doku kültürü Mediumu (Medium 199) ile boğa spermasının 

dondurabilirliği incelenmiştir. Labaratuvarda (in vitro) ve suni 

tohumlama sonucunda (in vivo) elde edilen saha verileri, 

sulandırıcılar açısından değerlendirilerek en başarılı sulandırıcının 

tespit edilmesine çalışılmıştır. Sonuç olarak in vitro parametrelerin in 

vivo parametreleri destekleyip desteklemediği araştırılmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Hayvan Materyali 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin “Etik Kurul 

Yönergesi” uyarınca alınan Etik Kurul Kararı esaslarına uygun olarak 

yürütülmüştür.  

Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Suni 

Tohumlama Labaratuvarında bulunan, damızlık özelliğini kanıtlamış 

5-6 yaşlarında 3 baş Holstein Frisian siyah alaca boğa kullanılmıştır. 

Boğaların bakım ve beslenmesi bağlı bulundukları kuruluş 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

2.2. Spermanın Alınması 

Araştırma süresince suni vagina yöntemiyle haftada iki kez olmak 

üzere her boğadan 7 toplamda 21 ejakülat alınmış ve 

değerlendirilmiştir. 

 

2.3. Taze Spermanın İn vitro Muayenesi   

 

Spermanın in vitro değerlendirilmesinde taze spermada; ejekülat 

miktarı, spermatozoa yoğunluğu, motilitesi ve anormal spermatozoa 

oranı belirlenmiştir.  
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2.3.1. Ejekülatın Miktarı, Spermatozoa Yoğunluğu, Spermatozoa 

Motilitesi, Anormal Spermatozoa Oranı  

 

Spermanın miktarı, sperma alma işleminden sonra dereceli sperma 

toplama kadehinde ml olarak saptanmıştır. 

 

       Sperma alındıktan sonra spermatozoa yoğunluğu fotolometrik 

yöntemle (sperma yoğunluk belirleme cihazı) belirlenmiştir. 40 µl 

sperma numunesi sperma toplama kadehinden otomatik olarak 

alındıktan sonra 3960 µl %7 NaCl ile toplama küvetinde karıştırılarak 

yoğunluklar spermatozoa/ml olarak ifade edilmiştir. 

 

 
   

  Şekil 2.1. Accucell* sperma yoğunluk belirleme cihazı 

 

       Spermatozoa motilitesi spermanın lam üzerindeki küçük bir 

damlası üzerine lamel kapatılarak, faz-kontrast ısıtma tablalı 

mikroskopta x200 büyütmede en az 3 değişik mikroskop sahasında 

muayene edilmiştir. İleri doğru, güçlü hareket eden 

spermatozoonların, hareketsiz veya diğer hareket biçimi gösteren 

spermatozoonlara oranı yüzde (%) olarak ifade edilmiştir.  
 

*) : IMV – 10,Rue Clemenceau-B.P.81-61302 L’AIGLE CEDEX-FRANCE    
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      Taze spermada anormal spermatozoa oranı Hancock 

solüsyonunda tespit edildikten sonra, bir damlası üzerine lamel 

kapatılarak ve sedir yağı damlatılarak ışık mikroskobunda x1000 

büyütme ile en az 200 spermatozoa sayılmış ve % olarak 

belirlenmiştir.  

 

2.4. Dondurulmuş Çözdürülmüş Spermanın in vitro Muayenesi 

 

 Dondurulmuş çözdürülmüş spermada; spermatozoa motilitesi, CASA 

yöntemi ile spermatozoa hareket özellikleri, spermatozoon plazma 

membran bütünlüğü ve anormal spermatozoa oranları muayene 

edilmiştir.   

 

2.4.1. Spermanın Sulandırılması 

 

Alınan ve spermatolojik özellikleri yönünden değerlendirilen üç baş 

boğaya ait sperma örneklerinin her biri 4’e bölünmüş ve bölünen her 

bir kısım rutin sulandırma yöntemlerine uygun olarak 350C’de 

bekletilen Cryobos, Bioxcell, Tris, Medium 199 (M7528) 

sulandırıcıları ile her bir payette (0,25 ml) toplam 18x106 

spermatozoa bulunacak şekilde sulandırılmıştır.  

         

       Her sperma bölümü dört ayrı sulandırıcı ile bire bir 

sulandırmaları yapıldıktan sonra 10 dakika 350C’deki su banyosunda 

bekletilmiş, 10 dakika sonunda final sulandırmaları yapıldıktan 

sonra 350C’de su banyosundaki küvetlerin içinde   +40C’ de ki 

buzdolabında 4 saat alışıma (ekilibrasyon) bırakılmıştır.  
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Cryobos* Bioxcell** 
  
25 ml Cryobos 25 ml Bioxcell 
  
100 ml Add. Distile Su 100 ml Add. Distile Su 
  
  
Tris*** Medium 199**** 

  
Tris 254 mM Medium 199 
  
Strik Asit 78 mM % 6.5 Gliserol 
  
Fruktoz 70 mM %15 Yumurta Sarısı 
  
%18 Yumurta Sarısı 1ml/103 ml Antibiyotik 
  
% 6.5 Gliserol  
  
1ml/103 ml Antibiyotik  
  
100 ml Add. Distile Su  

 
 

 
 

Şekil 2.2. Sperma sulandırıcıları (Tris, Medium 199, Bioxcell, Cryobos) 
 
 
 

* : Megapor -  Martin Blesa,37-50600-Ejea de los Caballeros-Zaragoza Spain 976 662 914  
** : IMV – 10,Rue Clemenceau-B.P.81-61302 L’AIGLE CEDEX-FRANCE    
***: Sigma -  SIGMA-ALDRICH, ınc,3050 Spruce Street,St Louise MO 63103 USA 314-771-5765 
**** : Sigma -  SIGMA-ALDRICH, ınc,3050 Spruce Street,St Louise MO 63103 USA 314-771-5765 
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2.4.2. Spermanın Dondurulması 

 

Alışım süresi tamamlandıktan sonra farklı sperma 

sulandırıcılarılarına ait payetler üzerine üretim yeri, tarihi, boğanın 

ırkı, adı, kulak küpe numarası ve her bir sulandırıcının isim 

kısaltması [Cryobos (CR), Bioxcell (BX), Tris (TR), Medium 199 (TCM)] 

ile operasyon sayısı birden yediye kadar olacak şekilde 0,25 ml’lik 

payetlere basılmıştır. Otomatik doldurma cihazı ile soğutmalı kabinde 

her bir sulandırıcı için belirlenmiş payetlere çekilen sperma sıcaklık 

ayarlı bilgisayarlı dondurma cihazına yerleştirilmiştir. Dondurma 

işlemi azot buharı ile sağlanmış ve sırasıyla üç safhada; 40C/-100C 

(50C/d), -100C/-1000C (450C/d) ve -1000C /-1400C (200C/d) toplam 7 

dakika içinde olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Her boğa ve 

sulandırıcıya ait payetler -1960C’de sıvı azot içinde depolanmıştır.   

  

 
 

Şekil 2.3. a) Bilgisayarlı dondurma cihazı  b) Sıvı azot içinde depolama 

 

2.4.3. Spermanın Çözülmesi ve Değerlendirilmesi 

 

Dondurma işleminden en az 3 gün sonra olmak üzere, payetler 

370C’deki su banyosunda 20 saniye bekletilerek çözülmüştür.  

 

a b 
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2.4.3.1.Spermatozoa Motilitesi 

 

Spermatozoa motilitesi her boğanın ejekülatları ve farklı sperma 

sulandırıcıları için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İleri doğru güçlü 

hareket eden spermatozonların hareketsiz veya diğer hareket biçimi 

gösteren spermatozoonlara oranı olarak ifade edilen motilite; CASA 

metodu ile sperma örnekleri analiz edilirken,  iki farklı yöntem ile 

yapılmıştır. Cryobos, Bioxcell, Tris ile sulandırılan spermalar analiz 

edilirken, Hamilton Thorne IVOS kullanım kılavuzunda belirtmiş 

olduğu gibi birim alanda 300-800 spermatozoa olacak şekilde 

spermatozoa yoğunluğu ayarlanmıştır. Bunun için 370C’de ki su 

banyosunda bekletilmiş laktatlı ringer ile 1/4 oranında 

sulandırılmıştır (50 µl sperma 150 µl laktatlı ringer). Sulandırılmış 

sperma numunesinden 2 µl alınarak 4 kamaralı Leja* lamının bir 

kamarasına otomatik pipet yardımıyla verilmiş ve CASA 

değerlendirmesi yapılmıştır.   

                 

       Yoğun ve visköz bir yapıya sahip olan Medium 199 sulandırıcısı 

için IDENT analiz yöntemi kullanılmıştır. Bunun sebebi yoğun yapı 

içersinde spermatozoonlar CASA sistemince net olarak 

belirlenemediğinden analiz sonuçlarının doğru şekilde 

uygulanamamasıdır. Bu yöntemde 500µl PBS otomatik pipet 

yardımıyla alınır ve IDENT boya tüpüne (Bis Benzimide 

Trihydrochloride) konulur 5 saniye vortekslenir. Sonuçta 80 µl/ml’lik 

konsatrasyon elde edilir. Mikrosantrüfüj tüpüne 100 µl sperma 

numunesi alınır, üzerine 100µl PBS+IDENT boya solüsyonundan 

eklenir ve 370C’de 10 dakika beklenir ve 2µl alınarak Leja lamının bir 

kamarasına otomatik pipet yardımıyla verilir ve CASA 

değerlendirmesi standart ölçümde değil IDENT ölçümde yapılır. 

 

 
 *) : Leja Products B.V. Luzernestraat 10 2153 GN Nieuw-Vennep NETHERLANDS 
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IDENT boya haploid yapıları örter ve ölçüm sırasında spermatozoon 

gibi algılanmaları önlenir. CASA* ile boğa spermasının hareket 

biçimleri analiz edilirken aşağıdaki kurulum ayarları yapılmıştır.  

 

İncelenen Alan Sayısı  30 

İnceleme Hızı 60 Hz 

En Az Kontrast 80 

Hücre Boyu 5 Piksel 

Statik Hücre Kontrastı 30 

Doğrusallık (STR) 70 % 

Yol Hızı (VAP)  50 µm/s 

Hücre Yoğunluğu 80 

Uzanım (Elongation) 8-97 

Büyültme 1,89 x 

Video Frekansı 60 

Aydınlatma Yoğunluğu 2203 

Sıcaklık 34,5 0C  

 

  
 
Şekil 2.4. Bilgisayar Yardımlı Sperm Analiz Cihazı (CASA) 
 
 
 
 
*) : HTM-IVOS Ultimate; Hamilton Thorne Biosciences, Beverly, MA, USA 



 42

 

 
 

Şekil 2.5. Spermatozoanın Kinetik Hareketi 

 

LIN= VSL/VCL x 100  (Doğrusallık) 

STR=VSL/VAP x 100  (Ortalama yolun doğrusallığı) 

ALH (Başın laterale sapma uzaklığı) 

VCL (Eğrisel yoldaki hızı) 

VSL (Doğrusal hız) 

VAP (Tüm hareketin ortalaması) 



 43

2.4.3.2. Spermatozoa Membran Bütünlüğü 

 

Hipoozmotik Swelling Test (HOST) yapılması için, 100 µl sperma, 900 

µl 100 mOsmol fruktoz (Söderquist ve ark., 1997) solüsyonu ile 

karıştırılarak +37°C’deki su banyosunda 30 dakika  bekletilmiş ve 

ardından lam üzerine karışımdan yapılan frotiden (Uysal ve ark., 

2005, 2006) faz kontrast mikroskopta 200 adet spermatozoa sayılmış 

ve kuyruğu kıvrılan ve şişen spermatozoa oranı yüzde (%) olarak 

belirtilmiştir. 

  

2.4.3.3. Anormal Spermatozoa Oranı 

 

Çözülmüş sperma örneklerindeki spermatozoonlar Hancock 

solüsyonunda tespit edildikten sonra, bir damlası üzerine lamel 

kapatılarak ve sedir yağı damlatılarak ışık mikroskobunda 1000x 

büyütme ile en az 200 spermatozoa sayılmış ve anormal spermatozoa 

oranı % olarak belirlenmiştir. Spermatozoa baş (akrozom dışındaki), 

akrozom, orta kısım ve kuyruk anomalileri ayrı ayrı değerlendirmeye 

alınmıştır.  

Hancock solüsyonu; 

1. Solüsyon:  NaCl                   1,13 g 

   Bidistile add.  62,50 ml 

  

2. Solüsyon:  a) Na2PO4    2,71 g 

                        Bidistile add.  62,50 ml 

 b)KH2PO4                2,78 g 

 Bidistile add.  62,50 ml 

          25 ml (a) + 10 ml (b) karıştırılır. 

 1. Solüsyon  18,75 ml      

 2. Solüsyon  12,50 ml 

 Formalin   7,81 ml 

 Bidistile add.  62,50 ml  
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2.5. İn Vivo Değerlendirmeler 

 

Suni tohumlama uygulamaları suni tohumlama sertifikasına sahip, 

sahada çalışan ve deneyimli veteriner hekimlerce Muğla ili Milas 

İlçesi gerçekleştirilmiştir. Spermalar sıvı azot içerisinde 

konteynırlarda taşınmış ve sıvı azot içerisinde taşınmış ve dört 

Veteriner Hekime her gruptan olmak üzere karışık gruplar halinde 

verilmiştir. Rektovaginal yöntemle tohumlanacak inekler en az bir 

doğum yapmış, fertilite hastalıkları taşımayanlar arasından 

seçilmiştir. Kızgınlıkları kesin olarak tespit edilen inekler 

tohumlanmıştır. Suni tohumlama uygulamalarında üç boğaya ait 

yedi operasyondan elde edilen dondurulmuş spermalardan (boğa 

başına her bir grup sulandırıcı için yedi payet) her bir sulandırıcı için 

147, toplamda 588 baş dişi tohumlanmıştır. Suni tohumlama sonrası  

kızgınlık göstermeyen hayvanlara 60. günde rektal muayene 

yapılarak ineklerin gebe olup olmadıkları belirlenmiştir.  

 

2.6. Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Araştırmada elde edilen verilerin ortalama değerleri ve standart 

hataları hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler S.P.S.S. programı 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

        Farklı grupların karşılaştırılmasında Varyans analizi, aralarında 

önemli farklılık bulunan ikiden fazla grubu karşılaştırmak için de ki-

kare testi uygulanmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi (P) 0.05 olarak 

alınmıştır.  
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3. BULGULAR 

 
3.1. Taze Sperma Parametreleri 

Üç baş siyah alaca boğadan alınan sperma numunelerinin başlıca 

spermatolojik özellikleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışmaya 

sadece renk, koku, miktar yönünden normoejekülat özelliği gösteren 

spermalar alınmıştır. Boğalar için (1, 2 ve 3 numaralı) her çalışmada 

motilite yönünden en az %80 motililite gösteren spermalar 

kullanılmıştır. Nativ spermalardan (ejekülat) elde edilen tüm 

muayene parametreleri ve değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 3.1. Siyah alaca boğalardan alınan ejakülatlardan elde edilen 
(Nativ) başlıca özellikler (n=7). 
 

 

Parametreler 
I Nolu Boğa 2 Nolu Boğa 3 Nolu Boğa 

1.Ejakülat 2.Ejakülat 1.Ejakülat 2.Ejakülat 1.Ejakülat 2.Ejakülat 
(X±Sx) 

Miktar (ml) 5,57±0,69 4,54±2,25 5,27±0,95 6,86±0,70 2,54±0,86 5,57±0,86

Yoğunluk 
(x106/ml) 989,63±216,18 882,93±123,14 1460,50±121,89 

Motilite % 82±2,44 81±2,67 82±2,67 

A
no

rm
al

 %
 

Akrozom 0,29±0,18 0,57±0,20 0,71±0,18 

Baş 1,71±0,47 1,00±0,31 1,14±0,34 

Orta 2,43±0,43 2,57±0,43 2,14±0,26 

Kuyruk 9,29±0,48 9,00±1,33 10,86±1,78 

Toplam 13,72±0,39 12,84±0,57 14,85±0,64 
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3.2. Donma Çözülme Sonu Spermatolojik Muayene Bulguları 

 
 
3.2.1. Cryobos ile dondurulmuş spermalarda çözdürme sonu 

başlıca spermatolojik değerler 

 

Cryobos sulandırıcısı için üç baş siyah alaca boğadan alınan ve 

toplamda 7 tekrarla dondurulup çözdürülen spermalardaki motilite 

(%), anormal spermatozoa (%) ve HOST değerleri (%) Çizelge 3.2.1. de 

verilmiştir. 

 
Çizelge 3.2.1. Cryobos sulandırıcısı ile dondurulan spermalardan elde 
edilen çözdürme sonu spermatolojik parametreler (n=7). 
 
 

Parametreler 
I Nolu Boğa 2 Nolu Boğa 3 Nolu Boğa 

(X±Sx) 

Motilite % 37,00±3,42 49,43±4,19 40,43±4,70 

A
no

rm
al

 %
 

Akrozom 0,57±0,30 0,71±0,18 1,43±0,48 

Baş 1,14±0,34 1,57±0,20 2,43±0,95 

Orta 3,71±0,47 3,29±0,42 2,71±0,42 

Kuyruk 12,86±1,30 12,71±1,66 10,43±0,78 

Toplam 18,28±0,60 18,27±0,61 17,00±0,65 

H
O

ST
 %

 

Kıvrık 58,29±1,91 53,71±3,51 49,43±5,41 

Düz 41,71±1,91 46,29±3,51 50,57±5,41 
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3.2.2. Bioxcell ile dondurulmuş spermalarda çözdürme sonu 

başlıca spermatolojik değerler 

 

Bioxcell sulandırıcısı için üç baş siyah alaca boğadan alınan ve 

toplamda 7 tekrarla dondurulup çözdürülen spermalardaki motilite 

(%), anormal spermatozoa (%) ve HOST değerleri (%) Çizelge 3.2.2. de 

verilmiştir. 

 
 
Çizelge 3.2.2. Bioxcell sulandırıcısı ile dondurulan spermalardan elde 
edilen çözdürme sonu spermatolojik parametreler (n=7). 
 
 

Parametreler 
I Nolu Boğa 2 Nolu Boğa 3 Nolu Boğa 

(X±Sx) 

Motilite % 41,43±4,59 36,57±5,74 34,29±4,29 

A
no

rm
al

 %
 

Akrozom 0,29±0,18 0,71±0,29 0,71±0,29 

Baş 2,14±0,40 1,71±0,47 1,43±0,30 

Orta 3,00±0,49 3,29±0,64 2,57±0,30 

Kuyruk 11,43±2,05 11,57±1,63 12,86±1,61 

Toplam 18,86±0,78 17,28±0,75 17,57±0,62 

H
O

ST
 %

 

Kıvrık 54,86±4,58 53,14±4,27 48,57±5,45 

Düz 45,14±4,58 46,86±4,27 51,43±5,95 
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3.2.3. Tris ile dondurulmuş spermalarda çözdürme sonu başlıca 

spermatolojik değerler 

 

Tris sulandırıcısı için üç baş siyah alaca boğadan alınan ve toplamda 

7 tekrarla dondurulup çözdürülen spermalardaki motilite (%), 

anormal spermatozoa (%) ve HOST değerleri (%) Çizelge 3.2.3. de 

verilmiştir. 
 
 
Çizelge 3.2.3. Tris sulandırıcısı ile dondurulan spermalardan elde edilen 
çözdürme sonu spermatolojik parametreler (n=7). 
 
 

Parametreler I Nolu Boğa 2 Nolu Boğa 3 Nolu Boğa 
(X±Sx) 

Motilite % 36,00±4,89 35,00±3,70 39,57±4,66 

A
no

rm
al

 %
 

Akrozom 1,43±0,20 1,00±0,31 0,86±0,26 

Baş 1,57±0,20 1,57±0,43 1,71±0,47 

Orta 2,57±0,69 2,29±0,29 4,00±0,58 

Kuyruk 13,43±1,49 14,00±1,38 15,71±1,49 

Toplam 19,00±0.64 18,68±0,60 22,10±0,70 

H
O

ST
 %

 

Kıvrık 51,00±3,56 54,29±3,49 53,00±3,71 

Düz 49,00±3,56 45,71±3,49 47,00±3,71 
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3.2.4. Medium 199 ile dondurulmuş spermalarda çözdürme sonu 

başlıca spermatolojik değerler 

 

Medium 199 sulandırıcısı için üç baş siyah alaca boğadan alınan ve 

toplamda 7 tekrarla dondurulup çözdürülen spermalardaki motilite 

(%), anormal spermatozoa (%) ve HOST değerleri (%) Çizelge 3.2.4. de 

verilmiştir. 

 
Çizelge 3.2.4. Medium 199 sulandırıcısı ile dondurulan spermalardan elde 
edilen çözdürme sonu spermatolojik parametreler (n=7). 
 
 

Parametreler 
I Nolu Boğa 2 Nolu Boğa 3 Nolu Boğa 

(X±Sx) 

Motilite % 25,86±9,78 26,14±9,88 25,43±9,61 

A
no

rm
al

 %
 

Akrozom 0,29±0,11 0,71±0,27 0,57±0,22 

Baş 1,71±0,65 1,14±0,43 1,00±0,38 

Orta 2,86±1,08 2,57±0,97 3,43±1,30 

Kuyruk 9,29±0,48 10,86±4,10 9,00±3,40 

Toplam 14,15±0.58 15,28±1,44 14,00±1,32 

H
O

ST
 %

 

Kıvrık 50,00±1,89 50,43±1,90 47,29±1,78 

Düz 50,00±1,89 49,57±1,87 52,71±1,99 
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3.2.5. Farklı sperma sulandırıcıları ile dondurulan siyah alaca 

boğa spermalarında çözdürme sonu spermatolojik parametreler.   

 
Farklı sulandırıcılar ile dondurulan 3 baş siyah alaca boğa spermasında, 

çözdürme sonu saptanan ortalama spermatolojik parametreler. Çizelge 

3.2.5’te verilmiştir.   

 
Çizelge 3.2.5. Farklı sperma sulandırıcıları ile dondurulan siyah alaca 

boğa spermalarında çözdürme sonu saptanan spermatolojik parametreler 

(n=21). 

 

  

Parametreler 
Cryobos Bioxcell Tris Medium199 

(X±Sx) 

Motilite % 42.28±4.10 37.43±4.87 36.85±4.41 25.81±9.75 

A
no

rm
al

 %
 

Akrozom 0.90±0.32 0.57±0.25 1.09±0.25 0.52±0.20 

Baş 1.71±0.49 1.76±0.39 1.16±0.36 1.28±0.48 

Orta 3.23±0.43 2.95±0.47 2.95±0.52 2.95±1.11 

Kuyruk 12.00±1.24 11.95±1.76 14.38±1.45 9.71±2.66 

Toplam 17.85±0.62 17.90±0.71 19.92±0.64 14.47±1.11 

H
O

ST
 %

 

Kıvrık 53.81±3.61 52.19±4,76 52.76±3.58 49.24±1.85 

Düz 46.92±3.61 47.18±4.93 47.23±3.85 50.76±1.19 
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3.3. Cryobos, Bioxcell, Tris, Medium 199 sulandırıcıları ile 

dondurulmuş çözdürülmüş spermalarda, sperma analiz cihazı 

(CASA) ile spermatozoa hareketlerinin incelenmesi 

 

Sırasıyla Cryobos, Bioxcell, Tris, Medium 199 sulandırıcıları ile 

dondurulup çözdürülen spermalarda motilite (%), progresif motilite 

(%), toplam motilite (%), total motilite içinde hızlı, orta hızlı, yavaş 

hareket eden spermatozoonların sayıları, VAP, VSL, VCL, ALH, BCF, 

STR, LIN, ELONG gibi temel spermatozoon hareketlerinin 

ortalamaları ve standart hataları; Çizelge 3.3.1., Çizelge 3.3.2., 

Çizelge 3.3.3. ve Çizelge 3.3.4.’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.3.1. Cryobos sulandırıcısı ile dondurulmuş çözdürülmüş 
spermalarda CASA ile spermatozoon hareketlerinin incelenmesi (n=21). 
 
 

Parametreler (X±Sx) 
Motilite (%) 35,10±2,33 
Progresif Motilite(%) 21,14±2,13 
Toplam Motilite (%) 38,95±2,28 
Hızlı Spz. 32,95±2,18 
Orta Hızlı Spz. 1,67±0,17 
Yavaş Spz. 4,43±0,49 
VAP (µm/s) 102,22±2,13 
VSL (µm/s) 78,81±2,42 
VCL (µm/s) 208,39±2,90 
ALH (µm/s) 9,94±0,19 
BCF (Hz) 22,26±0,76 
STR (%) 76,62±1,24 
LIN (%) 38,62±1,04 
ELONG (%)  47,24±0,49 

 

 

BCF (Çapraz geçiş frekansı) 

ELONG (Uzanım baş şekli) 
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Çizelge 3.3.2. Bioxcell sulandırıcısı ile dondurulmuş çözdürülmüş 
spermalarda CASA ile spermatozoon hareketlerinin incelenmesi (n=21).  
 
 

Parametreler (X±Sx) 
Motilite (%) 32,90±2,42 
Progresif Motilite(%) 18,05±1,58 
Total Motilite (%) 37,43±2,77 
Hızlı Spz. 31,24±2,40 
Orta Hızlı Spz. 1,81±0,17 
Yavaş Spz. 4,38±0,53 
VAP(µm/s) 101,55±3,25 
VSL (µm/s) 75,56±2,71 
VCL (µm/s) 209,80±6,56 
ALH (µm/s) 9,69±0,14 
BCF (Hz) 22,93±0,65 
STR (%) 74,76±1,11 
LIN (%) 37,57±0,81 
ELONG (%)  47,29±0,73 

 
 
 
 
 
 
Çizelge 3.3.3. Tris sulandırıcısı ile dondurulmuş çözdürülmüş spermalarda 
CASA ile spermatozoon hareketlerinin incelenmesi (n=21).  
 
 

Parametreler (X±Sx) 
Motilite (%) 29,71±2,19 
Progresif Motilite(%) 16,33±1,67 
Total Motilite (%) 36,86±2,47 
Hızlı Spz. 26,90±2,12 
Orta Hızlı Spz. 2,76±0,30 
Yavaş Spz. 7,33±0,93 
VAP (µm/s) 98,05±2,89 
VSL (µm/s) 79,67±2,46 
VCL (µm/s) 182,02±5,80 
ALH (µm/s) 8,14±0,20 
BCF (Hz) 25,88±0,56 
STR (%) 79,95±0,81 
LIN (%) 44,38±1,00 
ELONG (%)  46,38±0,53 
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Çizelge 3.3.4. Medium199 sulandırıcısı ile dondurulmuş çözdürülmüş 
spermalarda CASA ile spermatozoon hareketlerinin incelenmesi (n=21).  
 
 

Parametreler (X±Sx) 
Motilite (%) 14,43±0,89 
Progresif Motilite(%) 5,43±0,61 
Total Motilite (%) 25,81±1,42 
Hızlı Spz. 9,10±0,99 
Orta Hızlı Spz. 2,62±0,28 
Yavaş Spz. 14,10±1,43 
VAP (µm/s) 73,37±2,54 
VSL (µm/s) 69,31±2,42 
VCL (µm/s) 104,76±3,53 
ALH (µm/s) 3,97±0,30 
BCF (Hz) 36,95±1,27 
STR (%) 93,19±0,42 
LIN (%) 65,76±1,98 
ELONG (%)  63,57±0,84 
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3.4. Dört farklı sulandırıcı ile dondurulup çözdürülen boğa 

spermalarının CASA ile değerlendirilmesi 

 

Dört farklı sulandırıcı ile dondurulup çözdürülen boğa spermalarının 

CASA ile değerlendirilmesi Çizelge 3.4’te verilmiştir. 

 
Çizelge 3.4. Dört farklı sulandırıcı ile dondurulup çözdürülen 
spermatozoonların hareket özelliklerine ait bulgular. 
 

 
**  p>0,05 (Farklı harfleri taşıyan aynı satırdaki grup ortalamaları arası 

farklar önemlidir) 

 

Tek yönlü varyans analizi kullanılarak yapılan analizlerde 

sulandırıcılar arası farklılık Medium 199 açısından tüm 

değişkenlerde anlamlı bulunmuştur (p>0,05). 

 

 
 

Pa
ra

m
et

re
le

r 

(X±Sx) 

(n=21) (n=84) 

Cryobos Bioxcell Tris Medium 199 Ortalama 
VAP 102,22±22,13a 101,55±3,24a 98,05±2,89a 73,36±2,54b 93,79±1,87 

VSL 78,80±2,42a 75,55±2,71a 79,67±2,46a 69,31±2,42b 75,83±1,31 

VCL 208,39±2,90a 209,80±6,55a 182,01±5,80a 104,76±3,53b 176,24±5,27

ALH 9,94±0,19a 9,69±0,14a 8,13±0,20a 3,96±0,30b 7,93±0,28 

BCF 22,25±0,76a 22,93±0,64a 25,88±0,56a 36,94±1,27b 27,00±0,77 

STR 76,61±1,24a 74,76±1,11a 79,95±0,81a 93,19±0,42b 81,13±0,91 

LIN 38,61±1,14a 37,57±0,81a 44,38±1,00a 65,76±1,98b 46,58±1,40 

ELON 47,23±2,25a 47,28±0,73a 46,38±0,53a 63,57±0,84b 51,11±0,85 
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3.5. Dört farklı sulandırıcı kullanılarak dondurulup çözdürülmüş 
boğa spermasının sperma analiz cihazı ile spermatozoa 
hareketlerinin boğa ve sulandırıcılar yönünden incelenmesi 
 
 

Dört farklı sulandırıcı kullanılarak dondurulup çözdürülmüş 3 baş 

siyah alaca boğa sperması boğa ve sulandırıcılar yönünden iki yönlü 

varyans analizi yöntemiyle incelendi, boğalar arası fark bulunamadı 

(p>0,05). Sulandırıcılar arası farkın ise Medium 199’dan 

kaynaklandığı bulunmuştur (Çizelge 3.4). Boğa ve sulandırıcının 

birlikte etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiştir (p >0,05). Boğa ve 

sulandırıcılara ait spermatozoon hareketlerinin ortalamaları ve 

standart hataları, Çizelge 3.5.’te gösterilmiştir.  
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Çizelge 3.5. Dondurulmuş çözdürülmüş spermaların, boğa ve sulandırıcı değişkenleri yönünden sperma analiz cihazı (CASA) ile 
değerlendirilmesi. 
 

 Sulandırıcılar 
VAP 

(µm/s)
VSL 

(µm/s)
VCL 

(µm/s)
ALH 

(µm/s)
BCF 
(Hz)

STR 
(%) 

LIN 
(%) 

ELONG  
(%) 

1. 
Boğa 

Cryobos 100.84±2.52a 79.48±3.57a 2007.61±4.76a 9.92±0.29a 22.27±0.90a 78.42±1.98a 39.28±1.55a 46.28±0.71a 

Bioxcell 102.94±5.90a 78.30±4.26a 211.37±12.68a 9.64±0.22a 23.22±1.07a 76.57±1.67a 38.71±1.01a 48.57±1.79a 

Tris 98.25±3.99a 81.61±3.96a 178.20±7.67a 7.82±0.40a 26.80±0.89a 81.85±1.62a 46.42±2.37a 48.00±1.27a 

Medium 199 75.60±1.04b 70.67±4.20b 107.32±6.59b 3.75±0.17b 35.51±2.63b 93.14±0.63b 66.00±1.64b 63.28±1.50b 

2. 
Boğa 

Cryobos 106.55±4.84a 82.24±4.01a 213.62±4.49a 9.85±0.41a 23.38±1.92a 76.85±1.80a 39.57±1.77a 47.57±0.86a 

Bioxcell 98.67±5.75a 72.38±4.52ab 203.21±11.43a 9.57±0.34a 22.61±0.93a 73.85±2.28a 36.85±1.71a 46.00±0.87a 

Tris 100.38±6.92a 80.78±5.52a 187.57±13.22a 8.27±0.26a 25.92±1.21a 79.28±1.20a 43.57±1.21a 45.00±0.57a 

Medium 199 75.07±4.45b 72.08±3.81ab 108.97±4.81b 3.67±0.26b 37.17±1.86b 93.00±048b 63.14±3.99b 63.42±1.99b 

3. 
Boğa 

Cryobos 99.27±3.27a 74.70±4.99a 203.92±5.77a 10.02±0.33a 21.11±0.95a 74.57±2.63a 37.00±2.16a 47.85±0.96a 

Bioxcell 103.04±6.12a 75.98±5.66a 214.81±11.25a 9.85±0.19a 22.95±1.45a 73.85±1.88a 37.14±1.37a 47.28±0.94a 

Tris 95.51±4.26a 76.61±3.45a 180.28±9.72a 8.31±0.41a 24.91±0.77a 78.71±1.26ab 43.14±1.37a 46.14±0.40a 

Medium 199 69.42±4.94b 65.18±4.72b 97.98±6.82b 4.47±0.86b 38.15±2.29b 93.42±1.06a 68.14±4.32b 64.00±0.87b 

 

** p>0,05 (Farklı harfleri taşıyan aynı sütundaki grup ortalamaları arası farklar önemlidir) 
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3.6. İn vivo bulgular 

 

3.6.1. Suni Tohumlama Sonuçları 

 

Suni tohumlama uygulanan ineklere, tohumlama uygulamasından 

60 gün sonra  yapılan rektal muayene ile gebe inekler saptanmıştır. 

Cryobos, Bioxcell, Tris ve Medium 199 sulandırıcıları için gebelik 

oranları sırasıyla %52, %54, %49, %58 olarak belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda aralarındaki fark önemsiz 

bulunmuştur (p>0,05). Elde edilen sonuçlar, Şekil 3.6.1.’de 

gösterilmiştir.  

 
 
 

  
 
Şekil 3.6.1. Dört farklı sulandırıcı ile dondurulmuş çözdürülmüş boğa 
spermalarıyla uygulanan tohumlama sayıları ve elde edilen gebelikler. 
 
 
 

n=147 
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Dört farklı sulandırıcı ile dondurulmuş çözdürülmüş boğa spermaları 

ile uygulanan suni tohumlamalar sonucu elde edilen gebelik oranları 

Şekil 3.6.2.’de verilmiştir. 

 

  
 
Şekil 3.6.2. Dört farklı sulandırıcı ile dondurulmuş çözdürülmüş boğa 
spermalarıyla uygulanan toplam tohumlama sonucu elde edilen gebelik 
oranları. 
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3.6.2. Birinci tohumlama sonuçlarına göre gebe kalma oranları 

 

Toplamda Cryobos sulandırıcısı için 130, Bioxcell sulandırıcısı için 

134, Tris sulandırıcısı için 147 ve Medium 199 sulandırıcısı için 145 

tohumlama uygulaması sahada gerçekleştirilmiştir. Bu 

uygulamalarda ilk tohumlama sonuçlarına göre gebelik sayıları 

sırasıyla Cryobos, Bioxcell, Tris ve Medium 199 sulandırıcısı için 29, 

34, 27, 42 olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucu 

ilk tohumlama sayılarına göre gebe kalma oranları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuş (p>0.05), elde edilen sonuçlar Şekil 3.6.2. de 

gösterilmiştir.   

  

 

 
 
Şekil 3.6.3. Dört farklı sulandırıcı ile dondurulmuş çözdürülmüş boğa 
spermalarıyla uygulanan ilk tohumlama sonucunda elde edilen gebelik 
oranı. 
 

 
 
 
 
 
 

% 
22 

% 
25 % 

18 

 % 
 28 
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4. TARTIŞMA 
 

 

Boğa spermasının dondurulabilmesi, kısa sürede genetik ilerleme 

sağlanması, hastalıklardan korunma ve ekonomik faydalar gibi 

birçok açıdan önemlidir. Ancak boğa spermasının dondurulmasıyla 

beraber, dondurulmuş spermayla elde edilecek düşük fertilite 

kaçınılmaz bir sonuçtur. Genellikle erkek gametlerinin kaybedilen bu 

fertilizasyon kabiliyetleri daha fazla sayıda spermatozoa eklenerek 

aşılmaya çalışılmıştır. Günümüzde ortalama bir payette 15-20 milyon 

total spermatozoa dozlaması ile kabul edilebilir fertilite sonuçları elde 

etmek mümkündür. 

 

        Boğa sperması dondurulurken en uygun protokoller uygulansa 

bile % 40-50 oranında spermatozoa ölümleri görülebilmekte, ayrıca 

çözüm sonu elde edilen spermatozoonlar taze spermadakinden daha 

güçsüz olmaktadır. Dondurma işleminde spermatozoaya etki eden bu 

faktörler;  

 

1.Sıcaklık değişimi,  

2.Kryoprotektan miktarının etkisiyle oluşan osmotik ve toksik stres,  

3.Hücre dışı olarak oluşan ve çözünen buz kristalleri olarak 

sıralanabilir (Watson; 2000).     

 

       Birçok sperma sulandırıcısının etkinliği deneysel çalışmalarla, 

fertilite kabiliyetini koruması ve sürdürmesi dikkate alınarak 

değerlendirilmektedir.  

 

         Son yıllarda bakteriyel kontaminasyon riski ve artan bulaşıcı 

hastalıklar nedeniyle sperma sulandırıcılarındaki hayvansal kaynaklı 

maddelerin yerini bitkisel kaynaklı maddeler almaya başlamıştır. 
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Ticari sulandırıcılarda geleneksel boğa sperma sulandırıcılarında, 

membran koruyucu özelliğindeki yumurta sarısının yerine soya 

fasülyesi lesitini fosfolipid kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(De Paz ve ark., 2010). 

       Erkek damızlıklarda başlıca spermatolojik parametrelerin 

belirlenmesi önemlidir. Spermatozoa motilitesi, bir yönde ve güçlü 

hareket eden spermatozoonların, hareketsiz veya diğer hareket çeşidi 

gösterenlere oranı olarak tanımlanmakta ve motil spermatozoonların 

dölleme güçleri olduğu bilinmektedir (Tekin, 1990). Bunun için 

özellikle sun’i tohumlama çalışmalarında ve yetiştiricilikte erkek 

damızlıklardaki spermatozoa motilitesinin saptanmasının önemi 

büyüktür (Daşkın, 1991). 

        Ancak çeşitli çiftlik hayvanlarında yapılan son çalışmalarda 

hazır ticari  ve hayvansal kaynaklı sulandırıcıların yüksek sperma 

motilitesi, membran bütünlüğü ve birçok kapasite olmamış 

spermatozoa bulunduğu bildirilse de, bu tip sulandırıcılar ile in vitro 

parametrelerin yüksek bulunmasına karşın saha sonuçlarında 

fertilite oranının düşük oluşunu anlamak zordur. Bunun 

nedenlerinden biri in vitro çalışmaların, saha fertilite sonuçlarını 

destekleyecek kadar güvenilir olamayacağı ve labaratuvar koşulları 

gibi sürekli ve sabit koşullarda daha iyi in vitro sonuçlar elde edilse 

de, saha koşullarının daha farklı olduğu ve çeşitlilik arz ettiğidir.  

       Araştırmada kullanılan boğalardan suni vajina yöntemiyle 

haftada iki defa ejakülat alınmış ve nativ spermada sperma miktarı 

(ml), spermatozoa yoğunluğu (x106/ml) belirlenmiştir. Dondurulmuş 

çözdürülmüş spermada morfoloji yönünden sulandırıcıların başlıca 

spermatolojik özellikleri üzerine olumlu olumsuz etkileri 
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incelenmiştir. HOST ile de hücrelerin membran bütünlüğü 

belirlenmiştir. CASA cihazında spermatozoonların yapmış oldukları 

kinetik hareketler ile CASA sonuçlarının in vivo sonuçlara etkileri 

değerlendirilmiştir. Üç farklı boğaya ait ve dört farklı sulandırıcı ile 

dondurulmuş spermaların saha şartlarında in vivo olarak test 

edilmesi sonucu sulandırıcıların saha şartlarında tohumlama 

açısından başarıları karşılaştırılmıştır. 

       Çalışmada elde edilen nativ sperma verileri incelendiğinde, 

miktar; 2,54±0,86ml ve 6,86±0,70ml, yoğunluk; 882,93±123,14 

x106/ml ve 1460,50±121,89x106/ml; anormal spermatozoa oranı ise 

%13,72±0,39 ve %14,85±0,64 olarak bulunmuştur. Elde edilen 

ortalama sonuçlar normal sınırlar içinde kalmıştır (Bozkurt ve Tekin, 

2002; Daşkın 2005;  Tekin 1990; Yavaş ve Daşkın, 2009).  

       Anormal yapılı spermatozoonların fertilizasyon güçlerinin 

olmaması ve kimi kalıtsal kusurları taşıması bakımından, 

spermatozoon morfolojisinin önemli olduğu ileri sürülmektedir 

(Tekin, 1990). Benzer şekilde Evans ve Maxwell (1987), 

spermatozoanın morfolojik muayenesinin sperma kalitesi yönünden 

ayrıntılı bir test olduğunu ve anormal spermatozoa oranının yüksek 

olması durumunda, fertilite düşüklüğüne yol açabileceği, bu nedenle 

%15’ten fazla anormal spermatozoa içeren spermaların suni 

tohumlamada kullanılmaması gerektiğini bildirmektedirler. Cryobos, 

Bioxcell, Tris ve Medium 199 sulandırıcılar için anormal spermatozoa 

oranları boğalara ve sulandırıcılara göre  %10-20 aralığında değişen 

değerlerde bulunmuştur.  
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        Sulandırıcılar arasında, anormal spermatozoa miktarı açısından 

karşılaştırma yapıldığında çözüm sonu anaormal spermatozoa 

sayıları Medium 199 kullanılan gurupta daha az bulunmuştur. 

Bunun nedeni Medium 199 içerisinde 10 farklı inorganik tuz, 21 

farklı amino asit, 17 farklı vitamin ve 17 faklı bileşken  bulunmasıdır. 

Bu zengin karışım spermatozoonun donma çözme sırasında ihtiyacı 

olan uygun ortamı sağlamış olabilir. Bu uygun ortam akrozom, baş, 

orta ve kuyrukta anomalilerin olmasını azaltmış olabilir. Kullanılan 

bitkisel kökenli (Cryobos, Bioxcell) sulandırıcılarda ve yumurta sarısı 

içeren Tris sulandırıcısında tespit edilen anomaliler birbirlerine yakın 

bulunmuştur.  

         Arruda ve arkadaşları (2005), plazma ve akrozomal membran 

bütünlüğü olan ve yüksek mitokondrial aktivite gösteren spermalara 

“canlı hücreler’’ demişlerdir. Tris yumurta sarısı ve gliserol içeren 

sulandırıcıyla ve gliserol içeren diğer bir hayvansal kaynaklı 

sulandırıcıyla dondurulup çözdürülmüş boğa spermalarında 

motiliteyi sırasıyla %14,8 ve %15,8 olarak bulmuşlardır. Bu sonucun 

da %11,1±0,9 (Bioxcell) ve %20,8±1,0  (Botu-Bov) ile benzer olduğunu 

bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada ise Cryobos, Bioxcell, Tris ve 

Medium 199 sulandırıcılarında motilite sonuçları sırasıyla 

35,10±2,33; 32,90±2,42; 29,71±2,19 ve 14,43±0,89 olarak 

bulunmuştur.    

         Paulenz ve arkadaşlarının (2005), tekelerle yapmış oldukları bir 

çalışmada, yağsız süt tozu, Laiciphos, Beltsville Thawing Solution, 

Biociphos Plus 20 ve Biociphos Plus 5 sulandırıcıları ile 

sulandırdıkları spermaları oda ısısında (200C) bekletmiş ve 3, 8, 12, 

24, 28. saatlerde motilite ve akrozom bütünlüğü yönünden 

incelemişlerdir. Beltsville Thawing Solution sulandırıcısında 3. saat 
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sonunda motil spermatozoa tespit edilemediğinden değerlendirmeye 

alınmamıştır. Süt tozu, Laiciphos (süt tozu kökenli), Biociphos Plus 

20 ve Biociphos Plus 5 sulandırıcıları ile kıyaslandığında motilite 

ortalamaları yönünden yüzde olarak sırasıyla 62,7, 61,5, 26,0, 47,1 

ve akrozom bütünlüğü yönünden sırasıyla 91,7, 93,4, 88,6, 92,6 

olarak bulmuşlardır. Sonuçta süt kökenli ve yumurta sarısı içeren 

sulandırıcıların özellikle bitkisel kökenli sulandırıcılara göre daha 

üstün motilite ve akrozom bütünlüğü sağladıklarını bildirmişlerdir. 

         Arruda ve arkadaşlarının (2005), yapmış oldukları bir 

çalışmada gliserol içeren Tris kökenli sulandırıcı ile dondurulup 

çözdürülmüş boğa spermasının HOST ile plazma membran 

bütünlüğünü %15 oranında koruyabildiğini bildirmiştir. Celeghini ve 

arkadaşları (2008) ise soya lesitini içeren Bioxcell ile dondurulup 

çözdürülmüş boğa spermasında floresan prob ile yaptıkları 

araştırmada bu oranı yaklaşık %18 olarak bulmuşlardır. Amirat ve 

arkadaşları (2004) düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) içeren 

sulandırıcılar ile yumurta sarısı içeren sulandırıcılar arasında 

herhangi bir fark görememişlerdir. Amann ve picket (1987) ise 

yumurta sarısının plasma membran bütünlüğünü koruyan önemli 

bir faktör olduğunu bildirmişlerdir.  

       Yapmış olduğumuz çalışmada, bitkisel kökenli (Cryobos, 

Bioxcell) sulandırıcılar ile yumurta sarısı içeren (Tris, Medium 199) 

sulandırıcıları plazma membran bütünlüğü yönünden incelenmiştir. 

En yüksek plazma membran bütünlüğünü 1 nolu boğada Cryobos 

sulandırıcısı ile (58,29±1,91)  en düşük plazma membran bütünlüğü 

3 nolu boğada Medium 199 sulandırıcısı ile elde edilmiştir 

(47,29±1,78). Ancak bitkisel kökenli sulandırıcılar ile yumurta sarısı 

içeren sulandırıcılar arasında istatistiksel bir fark bulunamamıştır.   
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        Çözüm sonu sulandırıcılar spermatolojik parametreler açısından 

karşılaştırıldığında, Cryobos sulandırıcısı ile dondurulmuş 2 nolu 

boğada en yüksek motilite sonucunun bulunduğu (49,43±4,19), en 

düşük sonucun ise Medium 199 sulandırıcısı ile dondurulan 3 nolu 

boğadan elde edildiği görülmüştür. Dört sulandırıcı 

karşılaştırıldığında ise en düşük motilite sonuçları Medium 199 

kullanılan sulandırıcıdan elde edilmiştir. Bunun nedeni Medium 199 

sulandırıcısının yoğun vizköz yapısından dolayı IDENT boyama 

tüpüyle boyanması veya IDENT bakıyla değerlendirilmesi olabilir. 

        Tekin ve arkadaşları (2011), yaptıkları bir çalışmada 

dondurulmuş çözdürülmüş siyah alaca boğa spermalarında CASA 

motilite verilerini %40,1, %46,9, %48,04, %53,4 olarak bulmuşlardır. 

Bu veriler Cryobos, Bioxcell, Tris, Medium 199 sulandırıcıları için 

çalışmada kullanılan 3 baş siyah alaca boğada ortalama sırasıyla 

42,28, 37,43, 36,85, 25,81 olarak bulunmuştur. Denemede 

karşılaştırılan boğalar benzer olsada kullanılan boğaların bireysel 

özellikleri, yaşı, spermanın alındığı mevsim gibi faktörlerin yanında, 

kullanılan sulandırıcıların ve özellikle kullanılan değişik marka CASA 

cihazının, kurulum ve yazılım ayarlarının farklılığından sonuçlar 

arası farka neden olmuş olabilir.    

        Dondurulmuş çözdürülmüş boğa sperması için motilite 

tayininde teknik ayarlamalar ve standartlar bulunmaya çalışılmıştır. 

Kullanılan farklı kurulum ayarlarının özelikle kinetik sonuçlara ciddi 

etkileri olmuştur. Bu farklılık kurulum kısmınaki çerçeve ayarlarına 

bağlanabilir. Rutinde çözdürülmüş boğa sperması için tavsiye edilen 

çerçeve aralığı 30-60 Hz’dir (Contri ve ark., 2010).  
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        Yapılan birçok çalışmada yumurta sarısı içeren sulandırıcılar ile 

bitkisel kökenli sulandırıcılar arasında motilite yönünden 

kıyaslamalar yapılmıştır.  

       Esmer, Siyah alaca, Simental ırkı boğalardan alınan 

spermalarla, Tris-yumurta sarısı-sitrat içeren sulandırıcı ve Biociphos 

Plus gibi soya lesitini içeren ticari sulandırıcı kullanılarak her bir ırk 

için yaklaşık 1000 payet üretilmiştir. Bu iki sulandırıcı in vitro 

parametreler yönünden ve 75 gün sonunda kızgınlık göstermeyen 

dişiler yönünden incelendiğinde tris-yumurta sarısı-sitrat içeren 

sulandırıcının soya lesitini içeren sulandırıcıya göre daha üstün 

olduğunu belirtmişlerdir.  (Thun ve ark., 2002).  

        Benzer bir çalışmada ise farklı saatlerdeki sperm canlılıkları 

karşılaştırılmıştır. On siyah ala boğadan 6 ejekülat alınmış, 18 saat 

eklibrasyona bırakıldıktan sonra dondurulmuş ve çözdürüldükten 

sonra 370C’de su banyosunda 0, 3, 6 ve 9. saat bekletildikten sonra 

flow sitometri ile spermaların canlılıkları kontrol edilmiştir. Biladyl, 

Andromed, Biociphos Plus sulandırıcıları için motilite verileri 0. saat 

için sırasıyla %47,9, %38,5, %34,9 ve 9. Saat için sırasıyla %30,3, 

%17,3, %21,6 bulunmuştur. Araştırmacılar 18 saat ekülibre edilen 

Tris yumurta sarısı kökenli Biladyl ile daha uzun ömürlü ve yüksek 

canlılık içeren spermaların elde edilebileceğini bildirmişlerdir (Munio 

ve ark., 2007).   

         Son yıllarda yapılan çalışmalarda CASA verileri ile in vivo 

fertilite sonuçları arasında yüksek derecede ilişki olduğu 

düşünülmektedir. Celeghini ve arkadaşlarının (2008), yapmış 

oldukları bir çalışmada 3-4 yaşlı 9 simental boğadan 7 ejekülat 

almışlar Bioxcell ve Botu-Bov (bitkisel kökenli) sulandırıcıları ile 
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sulandırarak dondurmuşlardır. Çözüm sonucu total ve progresif 

motilite oranlarını sırasıyla Botu-Bov ve Bioxcell için sırasıyla %55,8 

ve %54,6 olarak bulmuşlardır. VAP, VSL ve VCL’nin % olarak 

değerleri sırasıyla %32,8, %32,6, %25,1 ve %41,5, %39,5 ve %41,3 

olarak bildirmişlerdir. Anormal spermatozoa morfolojisi ise Bioxcell 

için %4,9 ve Botu-Bov için %5,5 olarak tespit edilmiştir.  

         Botu-Bov ile yapılan kıyaslamada BCF’nin taze spermadan 

daha yüksek değerde bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu değerler 

O’Connel ve arkadaşlarının (2002), bulduğu değerlerin tam tersidir. 

Botu-Bov’un içeriğinin BCF’yi artırdığı düşünülmektedir. Çünkü 

dondurma işlemi mitokondriyalara etki etmektedir. Bu etki sonucu 

ATP üretiminde aksamalar görülür, flagellar yapı normal 

fonksiyonlarını yerine getiremez ve sonuçta BCF’nin düşmesine 

neden olur. Bioxcel’de böyle bir etki gözlemlemişlerdir. Cryobos, 

Bioxcell, Tris ve Medium 199 sulandırıcılar için BCF değerleri (Hz) 

22,26±0,76, 22,93±0,65, 25,88±0,56, 36,95±1,27 olarak 

bulunmuştur. Arruda ve arkadaşları (2005) ise, taze spermada BCF 

değerinin 36,2±0,4(Hz) olduğunu bulmuşlardır, bu sonuca göre en 

yakın değer, Medium 199 için bulunan 36,95±1,27 olmuştur. 

Tohumlama sonuçlarına göre istatistiksel bir fark bulunmasa da 

Medium 199 ile sayısal olarak daha fazla gebelik elde edilmiş 

olmasının bir nedeni de Medium 199 ile daha yüksek BCF elde 

edilmiş olması olabilir.   

        Amirat ve arkadaşları (2004), yapmış oldukları bir çalışmada 

yumurta sarısı içeren Triladyl ticari sulandırıcısı ile soya lesitini 

içeren Biociphos ticari sulandırıcısını ve %8 LDL içeren üç farklı 

sulandırıcıyı spermatozoa parametreleri açısından incelemişlerdir.  

Bu 3 farklı sulandırıcı ile sulandırılan boğa spermaları 40C’de 1, 4 ve 
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24 saat bekletilmiş ve donma çözme sonucu spermalar analiz 

edilmiştir. Dördüncü saatin sonunda Triladyl ile sulandırılan 

spermatozoonların %80’den fazlasının hasar gördüğü, bu oranın LDL 

için %3 ve Biociphos için %47 olduğu bildirilmiştir. Donma çözme 

sonucu motilite Biociphos için %64, LDL için %61 iken Triladyl için 

%32 olarak bulunmuştur. Triladyl, LDL, Biociphos için sırasıyla VCL 

değeri (µm/s) 49,3±1,3, 53,0±0,8, 42,7±1,3; LIN (%) için 64,0±1,0, 

66,5±0,9, 73,7±0,8 ve ALH (µm/s) için 1,3±0,1, 1,3±0,0, 0,9±0,0 

olarak bulmuşlardır. Bu sonuçlar Cryobos, Bioxcell, Tris ve Medium 

199 sulandırıcılar için sırasıyla motilite (%) 35,10±2,33, 32,90±2,42, 

29,71±2,19, 14,43±0,89; VCL (µm/s) 208,39±2,90, 209,80±6,56, 

18,02±5,80, 104,76±3,53; LIN (%) 38,62±1,0, 37,05±0,8, 44,38±1,00, 

65,76±1,98 ve ALH (µm/s) için 9,94±0,19, 9,96±0,14, 8,14±0,20, 

3,97±0,30 olarak bulunmuştur. 

       Amirat ve arkadaşları (2004), VCL ve VAP değerlerini yumurta 

sarısı içeren LDL’li sulandırıcılarda yüksek bulmuşlardır. VSL’de 

farklılık önemsiz bulunmuştur. Bu farklılık, sulandırıcılar arasındaki 

yoğunluk farkından ve sperma hızına etki edebilecek büyük 

moleküllerin farklılığından kaynaklanabilir. Mortimer (1997), yapmış 

olduğu bir çalışmada sulandırıcının vizkozitesinin artmasının 

spermatozoonlarda flagellar dalgalanma hareketini azaltıcı bir etki 

yapabileceğini bildirmiştir. Çalışmada kullanılan sulandırıcılardan 

Medium 199’un içerdiği 10 farklı inorganik tuz, 21 farklı amino asit, 

17 farklı vitamin ve 17 faklı bileşkenden dolayı diğer sulandırıcılara 

göre daha visköz bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu yapı 

flagellar dalgalanma hareketini azaltarak spermatozoanın özellikle 

mitokondriyal enerjisini daha verimli kullanmasını sağlamış olabilir.  
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  ALH’nin yüksek değerlerde seyretmesinin düşük sperma 

kalitesine işaret ettiğini bildiren Arruda ve arkadaşlarının (2003) bu 

yaklaşımı matematiksel olarak tam karşılığını bulamamıştır.    

Freitas ve arkadaşları (2009) ALH’nin 7 µm’den yüksek çıkmasının 

yüksek VCL ile beraber, hiperaktivite ile karakterize anormal hareket 

yapısına sahip boğa spermatozoasına işaret ettiğini bildirmişlerdir. 

Cryobos, Bioxcell, Tris ve Medium 199 sulandırıcılar için ALH 

değerleri 9,94±0,19, 9,96±0,14, 8,14±0,20, 3,97±0,30’dir. Bu 

sonuçlara göre en düşük ALH değeri Medium 199’a aittir. Düşük ALH 

değeri spermatozoanın dar frekanslı salınım hareketi yapıyor 

olmasından kaynaklanmış olabilir.  

        Arruda ve arkadaşları (2005), nativ boğa sperması için CASA 

verilerini VAP için (µm/s) 137,5±1,8, VSL için (µm/s) 121,1±1,7, VCL 

için (µm/s) 193,9±2,9, ALH’de  (µm) 6,3±0,1, BCF’de  (Hz) 36,2±0,4, 

STR değeri % 86,9±0,4, LIN için % 64,2±0,6 olarak bildirmişlerdir. Bu 

sonuçlar Cryobos, Bioxcell, Tris ve Medium 199 sulandırıcılar için 

sırasıyla VAP parametresi için en yakın değer Cryobos 

sulandırıcısında bulunmuştur (102,22±2,13). VSL ve VCL 

parametresi için en yakın değer Tris sulandırıcısında (79,67±2,46 ve 

182,02±5,80) tespit edilmiştir. ALH, BCF, STR, ve LIN değerleri için 

en yakın parametre Medium 199 sulandırıcısında (3,97±0,30, 

36,95±1,27, 93,19±0,42 ve 65,76±1,98) bulunmuştur  

         Bu sonuçlara göre nativ boğa spermatozoasına CASA kinetik 

hareket parametreleri yönünden en çok benzerlik gösteren 

sulandırıcılar; VAP parametresi için Cryobos sulandırıcısı, VSL, VCL 

parametreleri için Tris sulandırıcısı, ALH, BCF, STR, LIN 

parametreleri için Medium 199 sulandırıcısı bulunmuştur. Bioxcell 
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sulandırıcısı hiçbir parametrede diğer sulandırıcılar kadar nativ boğa 

spermatozoası kinetik hareket parametrelerine yaklaşamamıştır.                        

        Arruda ve arkadaşları (2003), farklı sulandırıcılar arasında 

Linearity (LIN) açısından bir fark olduğunu ileri sürmüşlerse de kesin 

bir bağlantı kuramamışlardır. Januskauskas ve arkadaşları (2003) 

ise, sığırlarda LIN ile fertilite sonuçları arasında herhangi bir ilişki 

kuramamışlardır. Cryobos, Bioxcell, Tris ve Medium 199 

sulandırıcılar için LIN değerleri sırasıyla 38,62±1,0, 37,05±0,8, 

44,38±1,00, 65,76±1,98 bulunmuştur. Yapılan in vivo denemelerde 

gebelik oranı sırasıyla %52, %54, %49, %58 olarak bulunmuştur 

ancak istatistiksel bir fark görülmesede yüksek LIN değeri veren 

sulandırıcı ile daha fazla gebelik elde edildiği görülmüştür.   

Bitkisel kökenli sulandırıcılarla, yumurta sarısı içeren 

sulandırıcılar arasında yapılan kıyaslamada, Cryobos, Bioxcell, Tris 

sulandırıcılarının CASA parametreleri yönünden birbirlerine benzer 

olduğu, Medium 199 sulandırıcısının ise birçok parametre açısından 

bu üç sulandırıcıdan farklı olduğu bulunmuştur.            

       Amirat ve arkadaşları (2004) ise, 5 suni tohumlama boğasından 

20 ejekülat almış ve her bir payette 15x106 spermatozoa olacak 

şekilde yumurta sarılı Triladyl ve soya lesitini içeren Biociphos Plus 

ile sulandırarak dondurmuşlardır. İn vitro değerlendirmeler açısından 

Biociphos Plus için CASA verileri hız parametreleri ve ALH daha 

yüksek bulunmuştur. Her iki grup oda ısısında (20-220C) 6 saat 

bekletildikten sonra CASA parametreleri açısından değerlendirilmiş 

ve Biociphos Plus ile dondurulan spermatozoonlardan motilite 

verilerinin Triladyl ile dondurulan spermatozoonlardan oldukça 

yüksek olduğu bildirilmiştir. Kapasite olmamış spermatozoa sayısı ve 
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akrozom bütünlüğü yönünden karşılaştırıldığında aralarında ciddi bir 

fark görülmemiştir. (Toplam 14000 suni tohumlama uygulaması 

yapılmıştır ve 56 gün boyunca kızgınlık göstermeyen dişiler gebe 

olarak kabul edilmiştir.) Bu sonuca göre Triladyl ve Biociphos Plus 

için sırasıyla %69,1±0,8 ve %69,2±0,8 gebelik sonuçları elde 

edilmiştir ve fark önemsiz bulunmuştur.  

           Bu çalışmada Cryobos, Bioxcell, Tris ve Medium 199 

sulandırıcıları için gebelik oranları sırasıyla %52, %54, %49, %58 

olarak belirlenmiş ve aradaki fark önemsiz bulunmuştur. 

            Paulenz ve arkadaşları (2003) tarafından yapılmış bir 

çalışmada ise 21 koçtan elde edilen spermalar split ejakülat tekniği 

ile çalışılmış, ticari tris kökenli sulandırıcı ve süt tozundan elde 

edilen sulandırıcılarla dondurularak 37 çiftlikte 561 koyun 

tohumlanmıştır. Ticari tris kökenli sulandırıcı, süt tozundan elde 

edilen sulandırıcıya göre daha iyi in vitro sonuçlar verse de ilk 

tohumlama sonuçlarına göre tohumlamadan 25 gün sonra kızgınlık 

gösteremeyen koyunlar dikkate alındığında, süt tozundan elde edilen 

sulandırıcı ile tris kökenli ticari sulandırıcıya göre yaklaşık %10 

(%61,9-51,5) daha yüksek ilk tohumlama sonucu elde edildiği 

bildirilmiştir.    

Akhter ve arkadaşları (2010) manda sperması kullanalarak tris 

yumurta sarısı ve Bioxcell sulandırıcılarını karşılaştırmışlardır. 

Donma çözme sonucu motiliteyi (%) sırasıyla 45,3±1,1 ve 45,0±1,4,  

spermatozoa canlılığını (%) 66,2±1,1, 64,4±1,3 ve plazma membran 

bütünlüğünü (%) 60,4±1,2, 59,2±1,4 olarak bulmuşlardır. 

Spermatolojik parametreler açısından istatistiksel bir fark 

bulamamışlardır. Ancak yapılan suni tohumlama sonuçlarına göre 



 72

Tris yumurta sarısı ve Bioxcell sulandırıcısı ile yapılan 

tohumlamalardan sırasıyla %44 ve %47 oranında gebelik elde 

etmişlerdir. Araştırıcılar daha düşük tohumlama sonuçlarını tris 

yumurta sarısı sulandırıcısında bulunan yumurta sarısının sebep 

olduğunu bildirmişlerdir. Yumurta sarısında bulunan fazla 

miktardaki kalsiyum iyonu akrozomal hasara neden olmuş 

olabileceği gibi yumurta sarısında bulunan steroid hormonların 

kalıntıları da fertilite sonuçlarına etki etmiş olabilir. Bioxcell 

sulandırıcısı ile daha fazla gebelik elde etmelerini ise Bioxcell 

sulandırıcısında daha fazla bulunan glutatyon miktarı ile 

ilişkilendirmişlerdir (450 umoles, 40 umoles) (Akhter ve ark., 2010).      

Bu çalışmada kullanılan sulandırıcılar tohumlama sonuçlarına 

göre kıyaslandığında istatistiksel bir fark bulunamamıştır. Ancak, en 

fazla gebelik sonucu Medium 199 ile elde edilmiştir. İn vitro verilerde 

sperma değerlendirme parametrelerinden en önemlisi olarak kabul 

edilen motilite yönünden sulandırıcılar arasında en düşük sonucu 

vermesine rağmen saha şartlarında en yüksek gebeliğin Medium 199 

ile elde edilmesi Medium 199 ile dondurulan spermalardan elde 

edilen spermatolojik parametrelerin taze sperma parametrelerine 

daha yakın olmuş olmasından kaynaklanıyor olabilir. İn vitro veriler 

her zaman saha koşullarını yansıtmayabilir.   
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Suni tohumlama yöntemiyle üstün genetik özelliklere sahip 

boğalardan maksimum düzeyde yararlanılmaktadır. Suni tohumlama 

ile damızlık erkeğin dişilerle çiftleşmesi sonucu ortaya çıkacak genital 

organ hastalıklarının bulaşma ve diğer dişilere yayılma riski de 

ortadan kaldırılmıştır. Genç boğaların damızlık değerinin tam olarak 

ortaya çıkarılabilmesi için gereken süre, suni tohumlama 

uygulamaları ile azaltılmaktadır. Ayrıca suni tohumlama ile fazladan 

erkek hayvan besleme zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır.    

       Spermatozoanın dondurularak saklanmasından günümüze 

kadar geçen süreçte, özellikle boğa sperması en fazla dondurulan 

sperma olma özelliğini kazanmış ve büyük bir sektör haline gelmiştir. 

Bu büyük sektörün ihtiyaçlarından biride uygun sperma 

sulandırıcısının tespit edilmesidir. Özellikle son yıllarda cinsiyeti 

belirlenmiş boğa sperması üretiminin arttığı sektörde, saha 

şartlarında yüksek döl verimi sağlayacak sulandırıcılara olan ihtiyaç 

artmaktadır. 

       Gerçekleştirilen çalışma ile boğa sperması dört farklı sulandırıcı 

(Cryobos, Bioxcell, Tris, Medium 199) ile dondurulmuştur.  Taze ve 

dondurulmuş spermada in vitro parametreler araştırılmıştır. Ayrıca 

dört farklı sulandırıcı için toplamda 588 suni tohumlama uygulaması 

yapılarak in vivo parametreler açısından en iyi sulandırıcı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak in vitro parametrelerin, in 

vivo parametreleri destekleyip desteklemediği ortaya konmaya 

çalışılmıştır.   

      Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, boğalar arasında bireysel 

farklılık bulunamamıştır. Bu durum çalışmada kullanılan boğaların 
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yaşlarının birbirlerine yakın olmasından, ırklarının, bakım ve 

beslenme şartlarının aynı olmasından kaynaklanmış olabilir.  

        Dört farklı sperma sulandırıcısı, in vitro parametreler açısından 

incelendiğinde istatistiksel olarak in vitro farkı yaratan sulandırıcının 

Medium 199 sulandırıcısı olduğu tespit edilmiştir.                  

Diğer sulandırıcılarla kıyaslandığında, Medium 199 ile dondurulup 

çözdürülen spermatozoonların kinetik parametrelerinin, taze sperma 

parametrelerine daha yakın olduğu tespit edilmiştir.     

         Dondurulmuş boğa spermalarının saha şartlarındaki 

performanslarını belirlemek için suni tohumlama uygulamaları 

yapılmıştır. Cryobos, Bioxcell, Tris ve Medium 199 için sırasıyla %52, 

%54, %49, %58 oranında döl verimi sonuçları elde edilmiştir. Yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda dölverimleri arası anlamlı fark 

bulunamamıştır. Ancak Medium 199 sulandırıcısı ile elde edilen %58 

dölverimi oranı anlamlıdır. Medium 199 ile çözüm sonrası elde edilen 

düşük motilite değerlerine karşın yüksek döl verimi eldesi, bu 

sulandırıcının saha şartlarında spermatozoonlara daha iyi koruma 

sağlamış olabileceğini düşündürmüştür. Bu durum Medium 199’un 

zengin içeriğinden kaynaklanmış olabilir (10 farklı inorganik tuz, 21 

farklı amino asit, 17 farklı vitamin ve 17 farklı bileşken).  

       Boğa spermalarını dondurmak için kullanılan sulandırıcılarda, 

spermatozoonlara dondurma ve çözdürme aşamalarında maksimum 

koruma sağlaması ve minimum hasar vermesi arzu edilir. Sonuç 

olarak amaç daha fazla dölverimidir. Yapılan çalışmada dölverimi 

açısından sulandırıcılar arası istatistiksel fark bulunamamıştır. 

Bakteriyel kontaminasyon riski açısından düşünüldüğünde, 

hayvansal kökenli sulandırıcıların bulaşma riski oluşturmaları 

nedeniyle bitkisel protein kaynağı içeren Cryobos ve Bioxcell 
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sulandırıcıları, boğa sperma sulandırıcısı olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

 

 Elde edilen in vitro ve in vivo parametrelerin yanısıra iyi bir 

sulandırıcı, piyasa şartlarında kolay bulunmalı, kolay 

depolanabilmeli, çabuk hazırlanmalı ve ucuz olmalıdır. Çalışmada 

kullanılan sulandırıcıların bulunabilme, depolanma ve hazırlanma 

evreleri birbirlerine yakındır. Sulandırıcılar arası fiyat farkı ise 1250 

ml’ lik bir sulandırıcı için Cryobos 150 TL, Bioxcell 120 TL, Tris 80 TL 

ve Medium 199’un fiyatı ise 228 TL olarak belirlenmiştir. Bu 

fiyatlandırma kullanılacak boğanın genetik kapasitesi ve elde edilecek 

gebelik sayısı dikkate alınarak değerlendirilmelidir.             

       Gelecekte yapılacak çalışmalarla Medium 199 sulandırıcısı 

içerisindeki hangi madde veya maddelerin spermatozoonlara saha 

şartlarında daha iyi koruma sağlamış olabileceği tespit edilmelidir. 

Benzer çalışmalar cinsiyeti belirlenmiş boğa sperması ile 

tekrarlanabilir ya da farklı türlerde denenebilir.  

        Bu çalışmanın benzerleri fazla sayıda damızlık boğa kullanarak 

ve tohumlama sayısının artırılması ile daha da anlamlı olacaktır.     
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ÖZET 

 
Farklı sulandırıcılar ile dondurulan boğa spermalarında in vitro ve in 
vivo değerlendirmeler 

 

Bu çalışmanın amacı boğa spermasının farklı sulandırıcılar ile 
dondurulmasının in vitro ve in vivo sonuçlarını karşılaştırmaktır. 
Çalışmada bitkisel içerikli (Cryobos, Bioxcell) ve yumurta sarısı içeren (Tris, 
Medium 199) sulandırıcılar kullanılmıştır.  

Bu araştırmada üç baş boğadan haftada iki defa suni vajina ile 
ejakülat alınmıştır. Nativ sperma spermatolojik analizlerden sonra 
sulandırılmış ve +40C’de 4 saat bekletilerek gerçekleştirilen ekilibrasyon 
işlemi sonrası her bir sulandırıcı ve 0,25’lik payetlere çekilerek otomatik 
dondurma makinası ile dondurulup -1960C’de sıvı azot içersinde 
saklanmıştır. Payetler 370C’deki su banyosunda 20 saniyede çözülmüş ve 
çözüm sonu spermatolojik özellikler (anormal spermatozoa oranı, plazma 
membran bütünlüğü) belirlenmiş, CASA cihazı ile spermatozoonun kinetik 
özellikleri (motilite, VAP, VSL, VCL, ALH, BCF, STR, LIN, ELON) 
belirlenmiştir. Ayrıca sulandırıcıların in vivo sonuçlarının belirlenmesi için 
her bir sulandırıcıdan 147 toplamda 588 payet ile suni tohumlama 
yapılmıştır. 60. günde rektal muayene yapılarak ineklerin gebe olup 
olmadıkları belirlenmiştir. Böylece sulandırıcıların ilk tohumlama sonucu 
gebelik oranı ve sulandırıcıların toplam tohumlama sonucu gebe kalan inek 
oranları tespit edilmiştir.    

        Çözüm sonu Cryobos, Bioxcell, Tris, Medium 199 sulandırıcıları için 
sırasıyla motilite 35,10±2,33, 32,90±2,42, 29,71±2,19, 14,43±0,89 olarak 
bulunmuştur. CASA verilerine göre (VAP, VSL, VCL, ALH, BCF, STR, LIN) 
fark oluşturan sulandırıcı Medium 199 olmuştur. En yüksek plazma 
membran bütünlüğünü 1 nolu boğada Cryobos sulandırıcısı ile elde edildiği 
(58,29±1,91) ve en düşük plazma membran bütünlüğü 3 nolu boğada 
Medium 199 sulandırıcısı ile elde edildiği (47,29±1,78) tespit edilmiştir. En 
yüksek anormal spermatozoa oranı 3 nolu boğanın Tris sulandırıcısında 
22,10±0,70 ve en düşük anormal spermatozoa oranı 3 nolu boğanın 
Medium 199 sulandırıcısında 14,00±1,32 bulunmuştur. İlk tohumlama 
sonucu gebe kalan dişi oranı %22, %25, %18, %28 ve toplam tohumlama 
sonucu gebe kalan dişi oranı %52, %54, %49, %58’dir. 

        Elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucu boğalar arası fark 
bulunamamıştır. Sulandırıcılar arası fark ise Medium 199’dan 
kaynaklanmaktadır. İlk tohumlama sonucu ve son tohumlama sonucu 
gebelik oranları bakımından sulandırıcılar arasında istatistiksel fark 
bulunamamıştır. Bu çalışmada kullanılan Medium 199’un günümüz 
sulandırıcılarına iyi bir alternatif olabileceği gözlemlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Boğa sperması, Sperma sulandırıcıları, Spermanın 
dondurulması, Spermanın muayenesi. 
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SUMMARY 
 

In vitro and In vivo Evaluations of Bull Sperma Frozen With Different 
Diluents 

 

The aim of this study is to compare the results of in vivo and in vitro 
evaluations of bull sperma which is frozen with different diluents. At the 
study, diluents which contain herbal (Crybos, Bioxcell)and egg yolk were 
utilized.  

Ejaculates were taken from three afferent bulls by using artificial 
vagina twice a week. Native sperma was diluted after spermatological 
analysis and equilibration process which was executed at +40C for 4 hours. 
Then sperma was frozen with freezing machine and stored at-196 0C after 
being loaded into 0.25 ml straws. Straws were thawed at 370C for 20 
seconds at water bath and after thawing, spermatological properties 
(abnormal spermatozoa rate, plasma membrane integrity) were determined. 
Also the kinetical properties of spermatozoa (motility, VAP, VSL, VCL, ALH, 
BCF, STR, LIN, ELON) were determined with CASA device. In addition to 
this,  artificial insemination was done with 147 straws from each diluent, in 
total of 588 straws to determine the in vivo results of diluents. Pregnancy 
was determined at 60th day with rectal palpation. So that, pregnancy rate 
of first insemination results of diluents and rate of pregnant cows after total 
insemination results were determined.   

After thawing, the motility results of diluents Cryobos, Bioxcell, Tris, 
Medium 199 were 35.10±2.33, 32.90±2.42, 29.71±2.19, 14.43±0.89 
respectively. According to the CASA data (VAP VSL VCL ALH BCF STR LIN) 
that make up the difference diluents Medium 199. The highest membrane 
integrity (58,29±1,91)was determined at No.1 bull with Cryobos diluent and 
the lowest membrane integrity (47,29±1,78)was determined at No.3 bull 
with Medium 199 diluent. The highest rate of abnormal spermatozoa 
(22,10±0,70) was determined at No.3 bull with Tris diluent and the lowest 
rate of abnormal spermatozoa (14,00±1,32) was determined at No.3 with 
Medium 199 diluent. Pregnant cow rate of first insemination were 22%, 25 
%, 18%, 28% and pregnant cow rate of the results of total insemination 
were 52%, 54%, 49%, 58% respectively. 

According to the obtained results, there was no statiscal difference 
between sperma of bulls. The difference between the diluents arises from 
Medium 199. There were no statiscal differences between the pregnancy 
rate of first insemination result and the last insemination result. İt was 
observed that the diluent Medium 199, which was utilized at this study 
could be a good alternative for extenders that are being used today. 

 

Keywords: Bull sperma, Sperma extenders, Freezing of sperma, 
Examination of sperma. 
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