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ÖZET 

Ġnce, R. (2009). DonmuĢ Boğa Spermasının Farklı Çevre Isılarında DeğiĢik Yöntemlerle 

Eritilmesinin Spermatazoon Motilitesi ve Morfolojisine Etkileri. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Dölerme ve Sun’i Tohumlama ABD. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul.  

Bu çalıĢma dondurulmuĢ boğa spermasının eritilmesi sırasında farklı çevre ısıları ve eritme 

koĢullarının, spermatozoon motilitesi ve morfolojik bütünlüğüne olan etkisini incelemek 

amacıyla yapıldı. ÇalıĢmada 1 adet boğanın payet yöntemine göre daha önceden 

dondurulmuĢ sperma örnekleri kullanıldı. Farklı çevre ısılarını oluĢturmak için üç gruba 

ayrılarak (her bir grupta 60 adet payet) eritilen toplam 180 adet payet incelendi. OluĢturulan 

4-9
 

santigrat derece, 18-23 santigrat derece, 32-37 santigrat derecedeki çevre ısısı 

gruplarında örnekler; avuç içi, giysi cebi ve 37 santigrat derecedeki su banyosunda eritilerek 

motilite ve morfolojik bozukluk oranları saptandı. Motilite muayeneleri ısıtma tablalı faz-

kontrast mikroskobunda x40 büyütmede ileri yönlü spermatozoonlar yüzde değer olarak 

ifade edildi. Morfolojik bozukluk oranları sıvı fiksatif solüsyonda x1000 büyütmede, normal 

spermatozoon, akrozom, baĢ, orta ve kuyruk bozukluk oranları yönünden değerlendirildi. 

ÇalıĢmanın sonucunda 4-9 santigrat derece çevre ısısı grubunda eritilen boğa sperması  diğer 

çevre ısısı grupları ile karĢılaĢtırıldığında motilite yönünden daha düĢük ve morfolojik 

bozukluklar yönünden daha yüksek bulundu. Avuç içi, giysi cebi ve su banyosunda yapılan 

eritmelerde elde edilen motilitenin çevre ısısından etkilenerek azaldığı ve morfolojik 

bozuklukların ise arttığı saptandı. Boğa spermasının eritildiği düĢük çevre ısılarının motilite 

ve morfolojik bozukluk oranları üzerine etkili olduğu kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler:  Spermatozoon, eritme sonrası, motilite, morfoloji, çevre ısısı 
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ABSTRACT 

Ince, R. (2009). Effects of Thawing Frozen Bull Semen in Different Environmental 

Temperatures on Semen Motility and Morphology. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Reproduction and Artificial Insemination. Master Thesis. Istanbul.   

The subject of this study was to assess the effect of different environment temperatures and 

different thawing methods on frozen bull semen motility and morphology. For analysis, 

ready straws from frozen stored semen of one bull was used. Totally 180 straws divided into 

three groups (each group includes 60 straws) used to assess different environment 

temperature groups. The samples of the groups of 4-9
 
degree Celsius, 18-23 degree Celsius, 

32-37 degree Celsius thawed in 37 degree Celsius water bath, in pocket, in palm and after 

motility and morphological changes determined. Determination of motility made with hot 

plate phase-contrast microscopy analyses in x40 magnification and progressive motility 

spermatozoon values are evaluated as percentage. Morphological defect rates examined at 

x1000 magnification in liquid fixative solution and determined as normal spermatozoon, 

acrosome, head, mid-piece and tail defects. Bull semen thawed in 4-9
 
degree Celsius 

environmental conditions determined to have lower motility and higher morphological 

defects as compared to the other environment temperature groups at the end of the study. 

Consequently, thawing in water bath, in pocket and in palm is effected by environment 

temperatures, with decreasing motility and increasing morphological defects. It is concluded 

that thawing bull semen in lower environment temperatures effects on motility and 

morphological defect rates. 

Key Words: Spermatozoon, post-thawing, motility, morphology, environment temperature 
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1. GIRIġ VE AMAÇ 

Ġlk çağda avcı-toplayıcı toplum yapısında beslenme ve diğer ihtiyaçlar, avlanma ve 

meyve toplama ile sağlanıyor, henüz hayvanların evcilleĢtirilmesi bilinmiyordu. M.Ö. 

10.000'li yıllarda, insan sayısının artıĢına paralel olarak besin kaynaklarının üretiminde artıĢ 

ihtiyacı ile birlikte hayvanların evcilleĢtirilmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġnsan toplumunun 

manipülasyonları ile üreme etkinliğinin artırılması çalıĢmaları 1920'li yıllarda hayvanlarda 

suni tohumlama tekniğinin geliĢtirilmesiyle yeni bir çığır açmıĢtır. Takip eden yıllarda, 

geliĢmiĢ ve doğal aĢımın yerine geçen modern teknikler ve teknoloji ile birlikte daha fazla 

ve kaliteli hayvansal üretimin gerçekleĢtirilmesi mümkün kılınmıĢtır. Günümüzde 

spermatozoonların değerlendirilmesi ve analizi, sun'i tohumlama, X ve Y kromozomu içeren 

spermatozoonların ayırt edilmesi, in vitro fertilizasyon, embriyo transferi ve gen 

mühendisliği pek çok geliĢmiĢ ülkede uygulanmaktadır. 

 Sun’i tohumlama çalıĢmaları Sovyetler Birliği'nden sonra dünyada ikinci olarak 

Türkiye'de yapılmıĢtır. Ülkemiz sun’i tohumlama alanında yeni bilimsel geliĢmeleri 

yakından takip etmektedir.  

 GeliĢmiĢ ülkelerde, modern teknolojilerin kısa sürede adaptasyonu ile birlikte 

kalıcılığının da sağlanması, yetiĢmiĢ personel ve bilinçli kullanıcıların yaygınlaĢması ile 

mümkün olmuĢtur. Sun’i tohumlama teknolojisi ülkemizde uzun yıllardan beri 

bilinmektedir, ancak doğru ve verimli Ģekilde uygulanmaması sonucunda hayvancılık 

geliĢmiĢ ülkelerdeki seviyeye gelememiĢtir.   

 Sun’i tohumlamada yüksek gebelik oranlarının elde edilmesi, donmuĢ 

spermatozoonların etkin olarak saklanması, taĢınması, eritilmesi ve tekniğine uygun olarak 

tohumlama yapılmasına bağlıdır. Ancak sahada görev yapan Veteriner Hekimler ve 

teknisyenler bazen gerekli özeni göstermeyerek hatalı uygulamalar yapabilmektedir.  

 Sun’i tohumlama uygulamasını yapan uygulayıcılar kendi açılarından pratik, ama 

bilimsel olarak yanlıĢ uygulamalar geliĢtirmiĢlerdir. Özellikle spermatozoonların tekniğine 

uygun olarak eritilmesi konusunda saha Ģartlarında pratik olduğu düĢünülen ancak aslında 

sperma kalitesini düĢüren hatalı uygulamalar yapılmaktadır. Bu yanlıĢ uygulamalardan biri 

de konteynerlerde saklanan donmuĢ spermatozoonların avuç içi veya giysi cebinde eritilerek 

sun’i tohumlama uygulaması yapılmasıdır. Eritme metodunun doğru uygulanmamasına bağlı 

olarak spermatozoonların motilitesinde ve akrozom morfolojisinde hasar meydana 
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gelebilmektedir. Eritme tekniklerinin yanlıĢ uygulanması sonrası fertilite oranlarında ciddi 

düĢüĢ Ģekillenmekte ve ülke ekonomisinde önemli kayıplar oluĢmaktadır (32).  

 Bu çalıĢmada farklı ortam ve teknikler ile donmuĢ boğa sperması eritilmiĢ, motilite 

ve akrozom morfolojisi üzerine etkileri incelenmiĢtir. Sahada yaygın olarak yapılan 

uygulama hataları deneysel Ģartlarda oluĢturularak spermatozoonların potansiyel 

fertilitesinin ne derecede etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
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2. GENEL BILGILER 

 Spermatozoonların potansiyel fertiliteyle ilgili değerlendirilmesi boğalarda yaygın 

olarak uygulanmaktadır. Boğaların fertilitesinin belirlenmesinde uygulanan en yaygın 

tekniklerden biri de spermatolojik özelliklerin incelenmesidir. Spermatazoon analizi, 

uygulanması kolay ve pratik bir yöntem olup, alınan sonuçlardan önemli veriler elde 

edilebilmektedir. Petrunkina ve ark. (47) ve Rodriguez-Martinez (53), boğa spermasının 

fertilitesinin pek çok faktörden etkilenebildiğini, tek bir tanı testiyle fertilitenin doğru olarak 

anlaĢılmasının mümkün olmadığını bildirmiĢlerdir. 

2.1. Boğalarda Spermatolojik Özellikler 

Spermatogenezis testislerin tubulus semineferuslarında gerçekleĢir. Bu oluĢum 

spermatositogenezis ve spermiogenezis denilen iki faza ayrılır. Mevcut primitif germ 

hücreleri arka arkaya mitotik bölünmeler geçirerek çoğalırlar ve primer spermatozoidler 

oluĢur. Daha sonra mayoz bölünme geçirirler. Böylece diploid kromozom sayıları haploide 

indirgenmiĢ olur. Birinci mayotik bölünmenin sonunda sekonder spermatazoidler ve ikinci 

mayotik bölünmenin sonunda spermatidler oluĢur.  Spermatozoidler sertoli hücrelerinin 

salgılarıyla beslenerek geliĢimini tamamladıktan sonra lumene geçerek miyoid tabakanın 

kontraksiyonu ile pasif olarak ileri hareket ederler.  Önce tubulus seminiferus rektusa, daha 

sonra rete testise gelir. Buradan ductus efferenteslerin siliumları vasıtasıyla uzun bir kanal 

olan duktus epididimise gelirler ve ejekülasyondan önce epididimisin kaudal kısmında depo 

edilirler (45).  

 Boğa spermatozoonlarının boyutları, baĢ, orta kısım, kuyruk ve toplam olmak üzere 

sırasıyla, 6,8 µm, 9,8 µm, 36,9 µm ve 53,5 µm olarak bildirilmiĢtir. (11).    

 Boğa sperması, jelatinöz bir sıvı olup erkek gamet hücreleri ve erkek eklenti üreme 

bezlerinin salgılarını içerir. Ejekülasyon sırasında oluĢan sıvı kısma seminal plazma adı 

verilir. Spermatozoon testislerdeki seminifer tübüllerde meydana gelir. OluĢumu 

tamamlanmıĢ bir sperma hücresi, içerisinde çekirdek yer alan baĢ kısmı ve hücrenin 

motilitesini sağlayan kuyruk kısmından oluĢur. BaĢ kısmının anterior ucu çift katlı 

membranöz yapıdaki akrozomdan oluĢur. Bu yapı, proakrozin, hyaluronidaz, esteraz, asit 

hidrolaz gibi fertilizasyon aĢamasında önemli rol oynayan hidrolitik enzimler içerir. Bu 

enzimler akrozom reaksiyonu sırasında spermatazoonun kumulus hücreleri içerisine 

girmesinde rol alırlar. Bu nedenle akrozom bütünlüğü ile fertilite arasında yüksek bir 
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korrelasyon bulunmaktadır. Sperm hücresinin kuyruk kısmı mitokondrial bir kılıf içerisinde 

yer alan 9 adet periferal kalın fibril, iç kısımdaki 9 ince fibril ve merkezdeki iki sentral 

fibrilden oluĢur. Boğa spermasının ortalama hacmi 5-8 ml, spermatozoon yoğunluğu 800-

2000 10
6
/ml, motilitesi %40 ila %75 ve ortalama sağlam morfolojik spermatozoon oranı 

%65-95’tir (18).    

 Ülkemizde Holstein ve Esmer ırk 5 adet boğada yapılan bir çalıĢmada, Güney ve 

Ġleri (27), hacim, yoğunluk, motilite ve morfoloji değerlerini sırasıyla; Esmer ırk boğalarda 

4,00±0.13 ml, 1,225x10
9
/ml, %72,70±1,44, %4,66 ve Holstein ırkı boğalarda ise 3,08±10 

ml, 1,1x10
9
/ml, %69,38±1,34 ve %5 olarak bulmuĢlardır. 

 Spermatozoonların fertiliteyle ilgili değerlendirilmesi çalıĢmaları diğer türlerden 

daha çok boğalarda uygulanır. Genel olarak 1 ml’de 500 milyondan az spermatozoon içeren, 

%50’den düĢük motilite saptanan ve %20'den fazla morfolojik bozukluk gösteren ejakulatlar 

donma çalıĢmalarında kullanılmaz. Sperma beyaz renkte görünmesine rağmen, bazı 

boğaların spermaları devamlı olarak sarı renktedir ve bunun nedeni zararsız bir pigment olan 

riboflavindir (19).  

 Spermanın makroskobik muayenesinde hacim, renk, kıvam, kitle hareketi ve kokuya 

bakılır. Spermanın mikroskobik muayenesinde ise motilite, spermatozoon yoğunluğu, 

spermatozoon morfolojisi incelemeleri yapılır. Fizikokimyasal muayene için spermada 

metilen mavisi redüksiyon testi, katalaz testi ve pH’a bakılır. Ayrıca mikrobiyolojik 

muayene ile spermanın bakterilerle kontaminasyonun varlığı araĢtırılır (32).  

 Kastelic ve Thundathil (34), spermatazoon morfolojisinin 1000 büyütmede, yağlı 

immersiyon ile incelenmesi ve en az 100 sperma hücresi sayılması gerektiğini 

bildirmiĢlerdir. 

 Spermatozoonlardaki morfolojik anormallikler birincil, ikincil ya da üçüncül 

derecede öneme sahip olabilirler. Birincil öneme sahip anomaliler spermatogenezisteki 

bozukluktan kaynaklanırken, ikincil anomaliler spermatazoonun epididimisten geçiĢi 

esnasında oluĢur. Ejekülasyondan sonra veya suni tohumlama sırasındaki yanlıĢ 

manipülasyonlar sonucunda oluĢan anomaliler de üçüncül derecede öneme sahiptir. Sun’i 

tohumlama merkezlerindeki rutin incelemelerde morfolojik bozukluklar lokalize oldukları 

bölümlere göre sınıflandırılırlar. Bu bozukluklar akrozom, baĢ, orta ve kuyruk anomalileri 

olarak adlandırılabilir. Akrozom bozuklukları; geniĢ, granüllü, eğri, küçük, dejenere 

akrozom, baĢa ait bozukluklar; dar, armut formlu, mızrak ucu formlu, kürek formlu, ampul 

formlu baĢ, orta bölüme ait bozukluklar; kısa, geniĢ, ince, deforme, kırık, katlanmıĢ, axial tip 
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ve fibrilli, ayrıca orta kısmın distalinde yer alan sitoplazmik damlacıklar, kuyruk 

bozuklukları; protoplazmik damlacıklı kuyruk, düğümlenmiĢ kuyruk, baĢın üzerine 

dolanmıĢ kuyruk, rudimenter kuyruk, fibrili kuyruk, çift baĢlı kuyruk gibidir  (19, 20).  

 Spermanın motilitesi yaygın olarak ıĢık mikroskobu ile incelenir. Ancak bilgisayarlı 

sperma analizi (CASA) daha hassas bir yöntem olup, fonksiyonel durumlarla iliĢkili spesifik 

hareket özelliklerini de ölçebilmektedir (71).  

 Sun’i tohumlama merkezlerinde spermanın kalitesini değerlendirmek amacıyla 

yapılan diğer testlerden en yaygın olanı, devamlı ileriye doğru hareket eden 

spermatozoonların belirlenmesine (motilite) dayanır.  Motilite genellikle ısıtma tablalı faz 

kontrast mikroskobunda x400 büyütmede incelenir. Geriye doğru giden, dairesel veya 

titreĢim hareketi yapan spermatozoitler dikkate alınmaz. Sperma inceleme sahasında 20-30 

hücre olacak Ģekilde sulandırılır. Bu Ģekilde aynı preperatta 3 değiĢik saha taranır ve 

ortalama değer yüzde olarak belirtilir. Boğa speması için %70-80 motilite normal kabul 

edilir (59).   

 Sperma kalitesinin belirlenmesinde en önemli test fertilitenin belirlenmesidir. 

Tohumlama sonrası gebelik oranlarının belirlenmesi her zaman mümkün olmadığından, 

motilite ve morfoloji testlerine ek olarak hipo-ozmotik ĢiĢme testi, mükoz veya jel 

penetrasyonu ve DNA bütünlüğü testleri de uygulanmaktadır (16, 17, 22, 57). 

 Boğa spermasının kalitesi ve miktarı çeĢitli faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar; 

çevre ısısı ve mevsim koĢulları, beslenme, spermanın alınma sıklığı, spermanın uygun 

Ģekilde alınması, kullanılan malzemenin hijyeni, boğanın sağlık durumu ve hayvanın yaĢı 

gibi etkenlerdir (45).  

 Bonet ve ark. (8), sperma kalitesinin değerlendirilmesinde spermatazoon yoğunluğu, 

motilitesi, canlılığı ve morfolojisi gibi parametrelere bakılabileceğini bildirmiĢlerdir. 

2.2. Spermanın Saklanması ve Dondurulması 

Spermanın dondurulması ve saklanması uygulamalarının baĢarılması ile türlerin 

korunması, biyoteknoloji, verimli hayvan ırklarının genetiğinin yaygınlaĢması gibi çeĢitli 

alanlarda birçok fayda sağlanmıĢtır. DonmuĢ spermanın uygun koĢullarda saklanması ve 

eritilmesi üzerine çok sayıda araĢtırma yapılmıĢtır (43).  

 Spermanın morfolojisinde meydana gelen hasarlar daha çok dondurulma sonrasında 

yapılan yanlıĢ uygulamalardan kaynaklanır. Spermanın dondurulması aĢamasında, sperma 

morfolojisinde majör değiĢikliklerin oluĢma ihtimali azdır. Ancak spermaya uygulanan 
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yanlıĢ muameleler, sub-optimal soğutma ve dondurma teknikleri spermatozoonların 

akrozom ve kuyruklarında geri dönüĢümsüz hasarlara neden olabilmektedir (25). 

 Spermanın dondurularak uzun süreli saklanması uygulamaları Polge ve ark. (49) 

tarafından bilimsel çalıĢmalarla ortaya koyulmuĢtur. Bu tekniğe göre bir tohumlama 

dozunda (5, 10, 15 milyon) motil spermatozoon bulunan sulandırılmıĢ sperma payetleri 

hazırlanır. Sperma 4ºC’de 2,5 saat süreyle ekilibrasyona (alıĢtırmaya) tabi tutulur. Sıvı azot 

buharında donmuĢ payetler -196ºC’de sıvı azot tanklarında uzun süreli olarak 

saklanabilmektedir. Spermanın uzun süre saklanması tekniği sayesinde yetiĢtiriciler erkek 

damızlık besleme külfetinden kurtulmakta, değerli bir damızlık bireyden geniĢ ölçüde 

yararlanabilmekte, veneral yolla bulaĢan hastalıkların önüne geçebilmekte ve mevcut sürüde 

bir örneklilik sağlayabilmektedirler (45).  

 Ġngiliz bilim adamları 1949 yılında sperma sulandırıcılarına gliserol eklemiĢler ve 

donma çalıĢmalarında bir devrimi gerçekleĢtirmiĢlerdir. Gliserol, donma öncesinde sperma 

hücresinde kısmi dehidrasyonu gerçekleĢtirerek spermatozoona zarar verebilecek olan büyük 

hacimli buz kristallerinin oluĢumunu engellemektedir. Spermanın dondurulmasında ampul, 

pellet ve payet olmak üzere üç yöntem kullanılmaktadır. Ampul ve pellet tarzında depolanan 

spermanın potansiyel fertilitesinde zamanla azalma meydana gelmektedir. Depolama 

tanklarında oluĢan azot kaybını karĢılayacak ölçüde azot ilavelerinin gerçekleĢtirildiği 

sürece dondurulmuĢ sperma -196ºC'de yıllarca saklanabilir. SulandırılmıĢ sperma 5ºC’de 1-4 

gün süreyle saklanabilir (75). 

 Ak ve Ġleri (1), boğa sperması sulandırıcısı olarak %9 süt tozu %10 yumurta sarısına 

%5, %7, %9 gliserollü sulandırıcı eklemiĢler ve sulandırdıkları spermayı payetlerde 

dondurmuĢlardır. Eritme sonrasında %5 ve %7'lik gliserollü sulandırıcılar motilite yönünden 

%9’luk gliserollü sulandırıcılardan daha baĢarılı bulunmuĢtur. Kontrol grubundaki Laiciphos 

478 adlı hazır sulandırıcının kullanılmasında elde edilen motilite ve anormal spermatozoon 

oranları ile %9 süt tozu %10 yumurta sarısı ve %5-7 arası gliserollü sulandırıcıdan elde 

edilen bulguların arasında önemsiz bir fark oluĢtuğu ve her üç sulandırıcının da ülkemiz 

Ģartlarında kullanılmaya elveriĢli olduğunu belirtilmiĢtir.  

 Leeuw ve ark. (39), gliserolün penetrasyon özelliği olduğundan dolayı buz kristalleri 

oluĢumunun tamamen engellenmesi için %30’dan fazla eklenmesi gerektiğini, ancak eritme 

sonrasında hücrelerin canlılığını koruyabilmesi için %6 oranında kullanılmasının yeterli 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca gliserolün fertiliteyi azalttığı da bildirilmektedir. Buna 
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karĢın yumurta sarısı ise membran stabilizasyonunu sağlamakta ve donma iĢleminde önemli 

rol oynamakta olup dondurma ve eritme sonrası olası hasarları önlemektedir. 

 Bazı araĢtırıcılar (9, 36, 51) ise sulandırıcılara eklenen çeĢitli maddelerin sperma 

kalitesini artırdığını bildirmiĢlerdir. Hidrofobik bir merkez içeren ve lipidlerle etkileĢime 

geçebilen, glukozun siklik bir oligosakkaridi olan siklodekstrinin önceden kolseterole 

eklenmesi ve dondurma öncesi boğa spermasıyla inkübe edilmesinin, dondurma ve eritme 

sonrası daha yüksek oranda spermatozoon motilitesi ve canlılığı sağladığını belirtilmiĢtir.  

 Dimetilsülfoksitin (DMSO), gliserolle birlikte kullanıldığında eritme sonrası 

motiliteyi artırdığı bilinmektedir. Ancak homojenize veya süt tozu sulandırıcıları ile 

kullanıldığında hiç bir geliĢme kaydedilmemiĢtir (63). Aynı zamanda bazı Ģekerlerinde 

kriyoprotektif özellikleri vardır. Laktoz içeren yumurta sarısı solüsyonu veya rafinozun 

diğer Ģekerlerden daha fazla koruma sağladığı gösterilmiĢtir. Yumurta sarısı ve Ģeker 

sulandırıcılarında dilue edilen ve pelletlerde dondurulan spermanın diğer dondurma 

metodlarına göre daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiĢtir (42).  

 Spermanın dondurulmasında kullanılan payet yöntemi, 1960'larda Fransa’daki 

L'Aigle Sun’i Tohumlama Merkezinde Cassou tarafından geliĢtirilen ve spermanın payet adı 

verilen PVC (polivinilklorür) tüpçükler içerisinde sıvı azot buharında dondurulduktan sonra 

-196ºC’de sıvı azot içerisinde saklanmasına dayanan bir tekniktir. Bu yöntemde çeĢitli 

hacimlerdeki payetlerin kullanılması mümkün olup günümüzde sık olarak 0,25 ml’lik 

payetler kullanılmaktadır. Payetler 13 cm uzunluğunda olup ucu payetlerin yapıldığı PVC 

tozundan bir tıkaçla kapatılmıĢtır (26).  

 Sütçü sığırlarda donmuĢ sperma ile sun’i tohumlama uygulamaları dünyada ve 

ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıvı azot tankının içerisindeki gobletlerde 

bulunan payetlerde depolanan spermalar, saha konteynerlerinin kanisterlerine yerleĢtirilerek 

uygulama alanlarına ulaĢtırılmaktadır. Suni tohumlama uygulamaları öncesi konteyner 

kapağı açılarak payetler kanisterden alınmakta ve 35ºC su banyosunda 15 veya 30 saniye 

tutularak spermanın eritilmesi iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Dondurarak saklama prosedürü 

sadece spermatozoon canlılığında kayba yol açmaz,  aynı zamanda canlı kalan 

spermatozoonların fonksiyonelliğine de zarar verir. Bu durum dondurulmuĢ ve eritilmiĢ 

spermanın daha düĢük dölleme kapasitesine sahip olmasıyla iliĢkilendirilmektedir (74). 

 Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda dondurulmuĢ spermanın fertilitesi sun'i tohumlama 

uygulamaları için kabul edilebilir düzeyde olsa da dondurulma ve eritme periyodları 

esnasında %40-50 oranında canlı spermatozoon kaybı meydana geldiği belirtilmiĢtir (29, 50, 
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73). Payetlerde donmuĢ spermanın üretimi esnasında sperma pek çok potansiyel tehlike ile 

karĢı karĢıya kalmaktadır. Sperma dondurma tekniği, sulandırıcıların kullanılması, 

inkübasyon, ve dondurma, spermanın canlılığına ve potansiyel fertilitesine etki edebilir. 

Ancak Johnson ve ark. (33) dondurma sırasında oluĢması muhtemel hasarın soğutma oranı 

ve kriyoprotektanların optimize edilmesi ile azaltılabileceğini belirtmiĢtir. Tavuk yumurtası 

sarısı 60 yıldan bu yana farklı türlerin spermalarının dondurularak saklanmasında baĢarıyla 

kullanılmaktadır. Yumurta sarısının spermanın soğuk Ģokuna karĢı dirençli olmasını 

sağladığı ve spermanın fertilizasyon yeteneğini artırdığı kanıtlanmıĢtır (7). 

 Konteynerin ağız kısmı çarpma ve vurmalara karĢı oldukça hassastır. Bu nedenle 

konteyner sert darbelere maruz bırakılmamalıdır. Konteyner kullanılmadığı zamanlarda ağzı 

kapalı tutularak azot kaybının önüne geçilmelidir. Sıvı azot çok sayıda mikroorganizma 

içerebilir ve bu nedenle düzenli olarak konteynerler temizlenmelidir. Azot miktarı sürekli 

olarak kontrol edilmeli ve düzenli olarak takviye yapılmalıdır. Payet alınırken konteyner 

içindeki diğer payetlerin farklı ısılara maruz kaldığı unutulmamalıdır. Ġçinde payet bulunan 

goblette azot olmaması halinde kanisterin 1 dakikalık kaldırılması spermatozoonlarda hasar 

meydana getirmektedir. Sperma pensle gobletten çıkarılmalı ve kanister 30 saniyeden fazla 

yukarıda tutulmamalıdır. Payet 10 saniye içerisinde gobletten pens yardımıyla çıkarılmalıdır. 

Saha konteynerindeki donmuĢ sperma, depo konteynere göre daha çok farklı ısılara maruz 

kalır. Bu nedenle saha konteynerinde çok fazla sayıda payet bulundurulmamalıdır. Payetler 

eritme kabına veya depo konteynerinden saha konteynerine elle aktarılmamalıdır. Bu tür 

uygulamalar spermatozoonlarda hasar oluĢmasına neden olabilir (30).  

2.3. Spermanın Eritilmesi ve Yapılan Hatalı Uygulamalar 

Farklı metotlarla dondurulan spermanın eritildikten sonra spermatolojik özelliklerinin 

ve fertilitesinin olumsuz etkilenmemesi için en iyi yöntemlerin bulunması amacıyla çeĢitli 

metotlar denenmiĢtir (67).  

 Kısa süreli yüksek ısılarda eritme yöntemlerinde baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır. Ancak 

ısı kontrolü zor olduğundan bu yöntem saha uygulamaları için uygun değildir. Farklı eritme 

yöntemlerinin spermatozoon motilitesi ve akrozom morfolojisine olan etkilerini araĢtıran bir 

çalıĢmada hızlı eritme (35ºC’de 10 sn, 20 sn ve 80 sn) uygulanan örneklerdeki akrozom 

bozukluklarının yavaĢ eritmeye göre (5ºC’de 50 sn) daha düĢük olmasına rağmen, motilitede 

büyük bir değiĢiklik olmadığı belirtilmiĢtir. 35ºC’de 80 saniye bekletilen spermatozoonlarda 

motilitede ve akrozom bütünlüğünde negatif bir etki görülmemiĢtir (2). 
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 Spermatozoon sayısının kritik değerlerin üstünde olduğu durumlarda baĢarılı gebelik 

oranları elde edilebilse bile, yavaĢ eritme tekniklerinin uygulanması (örn. çevre ısısında, 

gömlek cebinde veya 20ºC ve altındaki su banyosunda eritme), genellikle spermatozoonların 

yaĢama Ģansını azalttığından önerilmemektedir (13). Genel olarak, farklı yöntemler 

uygulanmadığı durumlarda donmuĢ boğa sperması, sulandırıcının çeĢidine ve dondurulma 

tipine bakılmaksızın su banyosunda 33-35ºC’de 30-40 sn boyunca eritilmelidir (13). 

 Mazur (40), hızlı eritme tekniğinin, su moleküllerinin kristalleĢerek hücre 

membranına zarar verebilme ihtimalini önlediğini belirtmiĢtir. YavaĢ eritmedeki potansiyel 

sorun, uygulama esnasında hücre içine suyun girmesine bağlı oluĢan ozmotik 

değiĢikliklerdir ve bu değiĢikliklerin donma sırasında dehidrasyona bağlı oluĢan 

değiĢikliklerden daha zarar verici olduğu düĢünülmektedir (12) 

 Nur ve ark. (44), yüksek derecelerde 60-80ºC gibi sıcaklıklarda yapılan eritmede 

daha baĢarılı motilite oranları elde edilse bile, yüksek sıcaklıklarda payetleri eritme 

yönteminin özellikle saha Ģartlarında pratik olmadığını belirtmiĢlerdir.   

 Spermanın eritilmesi için farklı su banyosu sıcaklıkları, giysi cebinde eritme, avuç 

içinde eritme, diĢi genital kanalında eritme gibi çok farklı metotlar denenmiĢtir (48). Bu 

durum doğru eritme tekniğinin ne olması gerektiği konusunda karıĢıklıklara yol açmıĢ ve 

sonucunda yanlıĢ yöntemler kullanılmıĢtır (6). 

 DonmuĢ spermanın eritilmesinde çok sayıda etmen baĢarı oranlarını belirlemektedir. 

Bu faktörler arasında kullanılan sulandırıcının tipi, gliserol konsantrasyonu, donma 

yöntemleri baĢta gelmektedir (54). 

 Payetler konteynerden alınırken, kanisterler konteynerin boyun seviyesinden yukarı 

kaldırılmamalıdır. Payetler pens yardımıyla alınmalı ve payetin alınıp kanisterin tank içine 

tekrar yerleĢtirilmesi için geçen süre 5 saniyeyi aĢmamalıdır (32). 

 Yapılan bir çalıĢmada 0.5 ml'lik payetlerde dondurulan ve 30 gün boyunca -196ºC’de 

saklanan spermatozoonlar daha sonra 20ºC’de 2 dk, 35ºC’de 1 dk ve 50ºC’de 30 sn’de 

eritilmiĢlerdir. Bu eritme gruplarında motilite oranları sırasıyla %21,85, %29,31 ve %36,15 

olmuĢtur. 37ºC’de 120 dk inkübasyon sonrası spermatozoon motilitesi ise sırasıyla ortalama 

%6,30, %8,30 ve %12,63 olarak saptanmıĢtır (69).  

 Ġleri ve Ak (31), payetler içerisindeki spermanın, hacmine göre daha geniĢ bir yüzeye 

sahip olduğundan ani ısı değiĢikliklerine karĢı duyarlı olduğunu, donmuĢ spermanın 

konteynerlerde saklanması, eritilmesi ve eritildikten sonra tohumlamaya kadar geçen sürede 

yapılan bazı hataların spermanın potansiyel fertilitesini olumsuz etkilediğini bildirmiĢlerdir. 
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AraĢtırıcılar, donmuĢ spermanın ısı değiĢikliklerine maruz kalmasıyla spermatozoonlarda 

hasar meydana geldiğini, özellikle -60ºC ile -10ºC arasında olmak üzere -100ºC'ye kadar 

olan hasarlarda spermatozoonlarda termodinamik değiĢikliklerin ortaya çıktığını 

bildirmiĢler, eritme sırasında uygulanan ısı ve eritme süresinin önemini belirterek yanlıĢ 

uygulamaların akrozom ve diğer morfolojik özelliklerde geri dönüĢümsüz değiĢikliğe yol 

açabileceğini açıklamıĢlardır. AraĢtırmacılara göre;  

 Payetin kanisterden çıkarılmasıyla eritme banyosuna atılması arasında geçen süre çok 

kısa olmalıdır (5 sn). 

 Eritme iĢlemi 37ºC’de 30 saniyede gerçekleĢtirilmelidir. 

 Eritilmesi tamamlanmıĢ payetler iyice kurulanmalıdır. 

 Soğuk mevsimlerde tohumlama kateteri koltuk altında ısıtıldıktan sonra içerisine payet 

yerleĢtirilmelidir. 

 Eritme iĢlemi sonrasında geçen süre çok kısa olmalı ve tohumlama iĢlemi hemen 

yapılmalıdır. 

 Eritme iĢlemi tohumlanacak ineğin yakınında gerçekleĢtirilmelidir (32). 

2.4. Spermanın Potansiyel Fertilitesinin Belirlenmesi 

Spermatozoonların uterotubal bölgeden etkin olarak geçebilmesi için ileri motiliteye 

sahip olması gerekmektedir. Ġleri doğru hareket etmeyen, motilitesi zayıf, yapısal bozukluğu 

olan veya hiperaktive olmuĢ spermatozoonların ovidukta ulaĢamayacağı düĢünülmektedir 

(60). DiĢi üreme sistemindeki engelleri aĢarak fertilizasyon bölgesine ulaĢabilen akrozomal 

bütünlüğe sahip olan spermatozoonlar fertil olarak tanımlanmaktadır (41). 

 Fertilitenin belirlenmesi, sahada yapılan test tohumlamalarıyla ve/veya laboratuvarda 

yapılan in vitro fertilizasyon testleriyle yapılabilir. Boğanın fertilitesinin belirlenmesi için 

sun'i tohumlama en doğru sonucu veren ve en etkin yöntem olsa da, bu zaman alan ve pahalı 

bir metottur (38). Alınan sperma örneğindeki motil spermatozoon yüzdesinin mikroskop 

altında görsel muayene ile tanımlanması sun'i tohumlama laboratuvarlarında en sık 

kullanılan ve pratik bir yöntemdir (23). 

 Sperma kalitesinin geleneksel olarak değerlendirme metotları, motilitenin sübjektif 

olarak belirlenmesi, normal morfolojiye sahip spermatozoon oranının tayin edilmesi ve bir 

tohumlama dozundaki spermatozoon sayısına bağlıdır (52).  

 Fertilite ile ilgili birden fazla labaratuvar testine dayanan çalıĢmalarla daha doğru 

sonuçlar elde edilmektedir (68). Spermanın potansiyel fertilitesinin belirlenmesinde; 
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motilite, progresif motilite, spermatozoon yoğunluğu, spermatozoonun zona pellusidaya 

bağlanması, oositlerin bölünme oranı, oositlerin blastosit oranı, akrozomal bütünlük,  

hipoosmatik ĢiĢme testi, sephadex filtrasyon testi, metabolik testler, hücre içi glutamik 

okzala-asetik transaminazın hücre dıĢına salınımı, kan serumuna maruz bırakılan 

spermaların baĢ-baĢ aglütinasyonu, spermatozoonlarda lipid kayıpları, 

glukozaminoglikanların sperm membranına bağlanma yeteneği, deoksiribonükleik asitte 

oluĢan değiĢiklikler ve zona-free hamster testi gibi çok sayıda yöntemler kullanılmaktadır 

(4, 5, 10, 21, 24, 37, 46, 55, 56, 58, 62, 64, 70, 76). Yapılan bir çalıĢmada servikal mukus 

penetrasyon testinin diğer sperm fonksiyon belirleme testlerinden daha güvenilir olduğu 

bildirilmiĢtir (15). Bu testin hem uygulaması kolay, kullanıcı hatalarının etkisi düĢük ve hem 

de standardizasyona uygun olduğu açıklanmıĢtır (66). Bacınoğlu (65), TaĢ ve ark. (66) bu 

testin boğaların potansiyel fertilitesinin belirlenmesinde kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. 

 Shannon (61), spermaya yapılan her müdahelenin fertilizasyonu etkilediğini, bir 

tohumlama dozunda 25x10
6
 yerine 12,5x10

6
 sperma kullanılmasının fertiliteyi %6,5 

azalttığını bildirmiĢtir. 

 Spermanın uygun Ģekilde eritilmemesi infertiliteye neden olarak ekonomik kayıplar 

meydana getirmektedir. Su ve hava gibi çevre koĢulları, ısı ve eritme süresi spermatazoon 

canlılığını etkilemektedir. Optimum eritme sağlanabilmesi için payetlerin iç ısısının en kısa 

sürede 20ºC ve üzerine çıkarılması amaçlanmalıdır (35). 

 Doksan beĢ boğada yapılan bir araĢtırmada eritme sonrası morfolojik bakıda 

belirlenen akrozom bozukluklarının infertiliteye neden olduğu belirtilmiĢtir. En yaygın 

görülen akrozom bozuklukları; ĢiĢmiĢ apikal kenar, düzleĢmiĢ apikal kenar ve kısmen ĢiĢmiĢ 

ve kıvrılmıĢ apikal kenar olarak saptanmıĢtır (3).  

 Güney ve Ġleri (27), dondurulmuĢ boğa spermasını 37ºC/30 sn, 20ºC/45 sn,           

15ºC/60 sn ve 5ºC/90 sn’de eritmiĢlerdir. Ortalama motilite sırasıyla %57,1, %42,3, %36,8 

ve %29,2, akrozomal bozukluk %3,22, %11,8, %17,78 ve %31,4, diğer morfolojik 

bozukluklar %3,72, %6,96, %8,89, %9,2 ve toplam morfolojik bozukluklar, %6,94, %18,04, 

%26,67, %40,6 olarak bulmuĢlardır. Elde edilen en iyi sonuç 37ºC’de 30 saniye eritmede 

saptanmıĢtır. Deneysel olarak soğuk Ģokuna maruz kalan spermalarda fertiliteyi etkileyecek 

hasarlar tespit edilmiĢ, spermanın +20ºC'nin altındaki ısılara maruz bırakılmaması gerektiği 

belirtilmiĢtir.  

 YavaĢça ve ark. (72), yılın farklı mevsimlerinde ≥18ºC, 17-13ºC, 12-7ºC ve <6ºC’lik 

çevre ısılarında yaptıkları çalıĢmalarda spermayı 37ºC’deki su banyosunda 30 saniyede 
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eritmiĢler ve suni tohumlama uygulamalarını gerçekleĢtirmiĢlerdir. Tohumlama öncesi 

spermanın 300 saniye bekletilmesi, 30 saniyelik gruba göre çevre ısısından bağımsız olarak 

fertiliteyi azaltmıĢtır. Farklı çevre ısılarının tümünde de eritme sonrasındaki bekleme süresi 

arttıkça gebelik oranları olumsuz yönde etkilenmiĢtir. Süre grupları dikkate alınmaksızın 

çevre ısıları değerlendirildiğinde 12ºC ve altında fertilite oranlarının düĢtüğü saptanmıĢtır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

ÇalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Sun'i Tohumlama 

Anabilim Dalında, Holstein ırkı boğalardan alınmıĢ ve tekniğine uygun olarak 0,25 ml'lik 

payetlerde dondurulmuĢ spermalarda yapıldı. ÇalıĢma için her gruba ait 60 payet olmak 

üzere 3 grup için toplam 180 adet payet kullanıldı.  

3.1. Grupların OluĢturulması 

Bu çalıĢma dondurulmuĢ boğa spermasına farklı çevre ısılarında uygulanan eritme 

tekniklerinin spermatolojik özelliklerden motilite ve morfolojik bozukluklar üzerine 

etkilerini belirlemek amacıyla 3 aĢamalı olarak gerçekleĢtirildi. Her aĢama için biri kontrol 

olmak üzere 3 farklı grup belirlendi.  

1. AġAMA: 4-9ºC çevre ısılarında eritme grupları: 

 Saha konteynerinde -196ºC'de depolanan ve 0,25 ml payetler içerisinde bulunan 

donmuĢ boğa sperması 4-9ºC çevre ısısında 3 farklı grupta incelendi. Çevre ısısını 

oluĢturmak için ısısı ayarlanabilir soğuk vitrinden yararlanıldı. Bu grubun oluĢturulmasında 

ki amaç kıĢın yapılan tohumlamalarda düĢük çevre ısılarında hatalı eritme tekniklerinin 

etkilerini saptamaktır.  

K1 grubu: 4-9ºC çevre ısısında “37ºC su banyosunda” eritme (kontrol) grubu. 

 K1 grubunda donmuĢ sperma tekniğine uygun olarak konteynerden alınarak payet 

silindikten sonra zaman geçirmeden, 37ºC'deki (±1ºC'ye duyarlı) su banyosuna atıldı. Otuz 

saniyelik eritme süresi sonunda payetler kurulanarak spermatolojik özellikler incelendi.  

A1 grubu: 4-9ºC çevre ısısında “avuç içerisinde” eritme grubu. 

 Payet konteynerden K1 grubunda belirtilen Ģekilde alındıktan sonra, avuç içerisinde 

30 saniye bekletildi ve spermatolojik özellikler incelendi. 

G1 grubu: 4-9ºC çevre ısısında “giysi cebinde” eritme grubu. 

 Tekniğine uygun Ģekilde alınan payetler önlük cebinde vücut ısısından yararlanılarak 

30 saniye bekletildi ve spermatolojik özellikler incelendi. 

2. AġAMA: 18-23ºC çevre ısılarında eritme grupları: 

 Birinci aĢamada gerçekleĢtirilen uygulamaların aynısı 18-23ºC çevre ısısında 

tekrarlandı (K2, A2, G2 grupları). Ġkinci aĢamada optimal çevre ısılarında hatalı yapılan 

eritme tekniklerinin etkileri araĢtırıldı. ÇalıĢma oda ısısında gerçekleĢtirildi.  

K2 grubu: 18-23ºC çevre ısısında 37ºC su banyosunda eritme (kontrol) grubu. 
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A2 grubu: 18-23ºC çevre ısısında avuç içerisinde eritme grubu. 

G2 grubu: 18-23ºC çevre ısısında giysi cebinde eritme grubu. 

3. AġAMA: 32-37ºC çevre ısılarında eritme grupları: 

 Birinci aĢamada gerçekleĢtirilen uygulamaların aynısı 32-37ºC çevre ısısında 

tekrarlandı (K3, A3, G3 grupları). Üçüncü aĢamada yaz aylarında ki yüksek çevre ısılarında 

hatalı yapılan eritme tekniklerinin etkileri araĢtırıldı.  

A3 grubu: 32-37ºC çevre ısısında avuç içerisinde eritme grubu. 

G3 grubu: 32-37ºC çevre ısısında giysi cebinde eritme grubu. 

K3 grubu: 32-37ºC çevre ısısında 37ºC su banyosunda eritme (kontrol) grubu. 

3.2. Spermatolojik Özelliklerin Ġncelenmesi 

3.2.1. Motilite 

Motilite incelemeleri ısıtma tablalı faz-kontrast mikroskobunda x40 büyütmede 

incelendi. Önceden ısıtılmıĢ lam üzerine sperma örneği alınarak 37ºC’lik ortamda en az 3 

bölgede ileriye doğru hareket eden spermatazoonların yüzde değeri kaydedildi. Üç değiĢik 

sahadaki motilite oranlarının ortalaması alındı ve yüzde değerleri kaydedildi. 

3.2.2. Morfoloji 

Motilite incelemeleri ile paralel olarak uygulanan morfolojik bakıda, aynı payetten 

örnekler alınarak morfolojik incelemede kullanıldı. Morfolojik bozuklukların 

incelenebilmesi için sıvı fikzasyon yöntemi ile Hancock solüsyonu (28) kullanıldı. YaklaĢık 

0,1 ml eritilmiĢ sperma koyulan tüp içerisine 1 ml Hancock solüsyonu eklendi. Bu Ģekilde 

fikze edilen numuneden pipet yardımıyla 1 damla alınarak lam üzerine damlatıldı ve daha 

sonra lamel kapatıldı. Hazırlanan örnek faz-kontrast mikroskobunda x100 büyütmede 

incelendi. Mikroskopta incelenen preperatlarda en az 3 farklı görüntü alanında toplam 100 

adet spermatozoon sayılarak normal ve morfolojik bozukluk gösteren hücrelerin sayısı 

belirlendi.  

Hancock solüsyonunun hazırlanması: 

Formalin (%35)  62,5 ml 

NaCl ana solüsyonu  150 ml 

Tampon ana solüsyonu 150 ml 

Distile su   500 ml (q.s.p) 
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NaCl ana solüsyonunun hazırlanması : 

NaCl    9,01 gr. 

Bidistile su   500 ml (q.s.p) 

Tampon ana solüsyonunun hazırlanması : 

A solüsyonu: 

Na2HPO4.2H2O  21,682 gr 

Distile su   500 ml (q.s.p) 

B solüsyonu: 

K2HPO4   22,254 gr 

Distile su   500 ml (q.s.p) 

Ana tampon solüsyonunun elde edilmesi için A solüsyonundan 200 ml ve B 

solüsyonundan 80 ml alınarak karıĢtırıldı. 

Morfolojik inceleme için aĢağıdaki kriterler esas alındı: 

a) Akrozom bozuklukları (A) 

b) BaĢa ait bozukluklar (B) 

c) Orta kısımdaki bozukluklar (O) 

d) Kuyruk bozuklukları (K) 

e) Toplam morfolojik bozukluk (T) 

Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. 

Ġstatistiksel olarak fark görülen guruplarda Duncan testinden faydalanıldı (P<0.05) (14). 

3.3. Alet ve Malzeme Listesi 

Konteyner 

DonmuĢ boğa sperması (0.25 ml) 

Ben-mari 

Termometre 

Soğuk vitrin 

Otomatik pipet ve uçları 

Tüpler (küvet tipi) 

Lam/lamel 

Isıtma tablalı faz-kontrast mikroskobu 

Payet pensi 

Kurutma kağıdı 
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4. BULGULAR 

 Payetlerin 4-9ºC, 18-23ºC, 32-37ºC’deki motiliteleri sırasıyla %31,16±1,43, 

%34,76±1,43, %53,33±1,43 olarak bulunmuĢtur. Bulunan değerlerden en yüksek motilite 

32-37ºC grubunda saptanırken, 4-9ºC ve 18-23ºC ile arasında anlamlı bir fark görülmüĢtür 

(P<0.001). Kontrol grubu, avuç içinde eritme grubu ve giysi cebinde eritme gruplarında 

motilite sırasıyla %48,75±1,43, %34,91±1,43, %35,60±1,43 olarak saptanmıĢtır. En yüksek 

motilite kontrol grubunda görülürken avuç içi ve giysi cebinde elde edilen değerler ile 

arasında anlamlı bir fark görülmüĢtür (P<0.001). Bu değerlere göre en yüksek motilite 32-

37ºC’de kontrol grubunda saptanırken, en düĢük motilite 4-9ºC çevre ısısında avuç 

içerisinde eritmede saptanmıĢtır. Ancak giysi cebinde eritmede de buna yakın bir değer 

tespit edilmiĢtir.  

 Ġncelenen payetlerdeki normal spermatazoon oranları 4-9ºC, 18-23ºC, 32-37ºC’de 

sırasıyla %45,16±1,26, %68,45±1.26, %83,00±1,26 olarak saptanmıĢ ve aralarındaki fark 

istatistiksel açıdan önemli bulunmuĢtur (P<0.001). En yüksek normal spermatazoon 32-37ºC 

grubunda tespit edilirken, en düĢük normal spermatazoon oranı ise 4-9ºC’de görülmüĢtür. 

Kontrol grubu, avuç içinde eritme grubu ve giysi cebinde eritme gruplarında normal sperma 

oranları sırasıyla %74,70±1,26, %59,91±1,26, %62,00±1,26 olarak bulunmuĢtur. En yüksek 

normal spermatooon oranı kontrol grubunda tespit edilirken avuç içi ve giysi cebi ile 

arasında anlamlı bir fark görülmüĢtür (P<0.001). Bu değerlere göre en yüksek normal 

spermatazoon oranı 32-37ºC’de çevre koĢullarında kontrol grubunda saptanırken, en düĢük 

normal spermatozoon oranı 4-9ºC çevre ısısında avuç içerisinde eritmede saptanmıĢtır. 

Ancak giysi cebinde eritmede de bu seviyeye çok yakın bir değer tespit edilmiĢtir.  

 Akrozom bozuklukları 4-9ºC, 18-23ºC, 32-37ºC’de sırasıyla %20,97±0,75, 

%6,75±0,75, %4,96±0,75 olarak tespit edilmiĢtir. Bulunan değerlerden en fazla akrozom 

bozukluğu 4-9ºC grubunda saptanırken, 32-37ºC ve 18-23ºC ile arasında anlamlı bir fark 

görülmüĢtür (P<0.001). Kontrol grubu, avuç içi grubu ve giysi cebi gruplarında akrozom 

bozukluğu oranları sırasıyla %8,01±0,75, %12,28±0,75, %12,39±0,75 olarak bulunmuĢtur. 

En yüksek akrozom bozukluğu oranı giysi cebinde eritmede tespit edilirken, avuç içi 

grubunda da benzer değerler tespit edilmiĢtir.   
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 Kontrol grubunda ise daha düĢük bir değer ve anlamlı farklılık gözlenmiĢtir 

(P<0.001). En fazla akrozom bozukluğu grup 4-9ºC’de giysi cebinde eritmede tespit 

edilmiĢtir. 

 BaĢ bozuklukları 4-9ºC, 18-23ºC, 32-37ºC’de sırasıyla %8,01±0,38, %6,41±0,37, 

%2,36±0,37’dir. En fazla baĢ bozukluğu 4-9ºC grubunda tespit edilmiĢ, ancak 4-9ºC, 18-

23ºC ve 32-37ºC arasındaki anlamlı bir fark görülmüĢtür (P<0.001). Kontrol grubu, avuç içi 

grubu ve giysi cebi gruplarında baĢ bozukluğu oranları sırasıyla %3,80± 0,37, %6,96±0,37, 

%6,02±0,38’dir. En yüksek baĢ bozukluğu oranı avuç içinde eritmede tespit edilirken giysi 

cebi grubunda benzer değerler tespit edilmiĢtir. Kontrol grubunda ise daha düĢük bir değer 

ve anlamlı farklılık gözlenmiĢtir (P<0.001). En fazla baĢ bozukluğu görülen grup 4-9ºC’de 

avuç içinde eritme yapılan gruptur. 

 Orta kısım bozuklukları 4-9ºC, 18-23ºC, 32-37ºC’de sırasıyla %6,79±0,70, 

%5,40±0,69, %2,30±0,69’dir. 4-9ºC grubunda en fazla orta kısım bozukluğu tespit edilmiĢ, 

18-23ºC’de benzer değerler bulunmuĢ, 32-37ºC’de ise diğer iki gruba göre anlamlı fark 

görülmüĢ ve daha düĢük bir değer bulunmuĢtur (P<0.001). Kontrol grubu, avuç içinde 

eritme grubu ve giysi cebinde eritme gruplarında orta kısım bozukluğu oranları sırasıyla 

%4,36±0,69, %4,70±0,69, %5,42±0,70’dir. Her üç gruptada birbirine yakın değerler tespit 

edilmiĢ ve anlamlı bir fark görülmemiĢtir. En fazla orta kısım bozukluğu olan grup 4-9ºC’de 

giysi cebinde eritme yapılan gruptur. 

  Kuyruk bozuklukları  4-9ºC, 18-23ºC, 32-37ºC’de sırasıyla %19,08±0,80, 

%12,98±0,79, %7,36±0,79’dir. 4-9ºC grubunda en fazla kuyruk bozukluğu tespit edilmiĢ, en 

az 32-37ºC’de kuyruk bozukluğu oluĢurken her bir grup arasında anlamlı farklılık 

gözlenmiĢtir (P<0.001). Kontrol grubu, avuç içinde eritme grubu ve giysi cebinde eritme 

gruplarında kuyruk bozukluğu oranları sırasıyla %9,11±0,79, %16,13±0,79, 

%14,18±0,80’dir. En fazla kuyruk bozukluğu avuç içi grubunda, arkasından giysi cebi 

grubunda tespit edilirken bu iki grup ile kontrol grubu için bulunan değerler arasında anlamlı 

bir farklılık görülmüĢtür (P<0.01).  

Payetlerde dondurulmuĢ spermalarda farklı eritme ısısı ve çevre koĢullarında 

saptanan morfolojik bozukluklar ve motilite oranları Tablo 4.1’de gösterilmiĢtir.  
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Tablo 4-1. DonmuĢ Spermada Farklı Eritme Isıları ve Çevre KoĢullarında Saptanan Motilite 

ve Morfolojik Bozukluk Oranları.  

Gruplar Motilite (%) 

Morfolojik Bozukluklar (%) 

Normal Akrozom BaĢ Orta Kuyruk 

 X±SX X±SX X±SX X±SX X±SX X±SX 

Ortalama 

değer 
39,75±0,82

 
65,53±0,73 10,89±0,43 5,599±0,21 4,83±0,40 13,14±0,46 

Sıcaklıklar *** *** *** *** *** *** 

4-9ºC 31,167±1,43
b 

45,16±1,26
c
 20,97±0,75

a
 8,012±0,38

a
 6,79± 0,70

a
 19,08±0,80

a
 

18-23ºC 34,76±1,43
b
 68,45±1,26

b
 6,750±0,75

b
 6,41± 0,37

b
 5,40±0,69 

a
 12,98± 0,79

b
 

32-37ºC 53,33±1,43
a 

83,00±1,26
a
 4,96± 0,750

b
 2,367±0,37

c
 2,30±0,69

b
 7,36±0,79

c
 

Gruplar *** *** *** *** N.S. *** 

Kontrol 48,75±1,43
a
 74,70±1,26

a
 8,017±0,75

b
 3,80±0,37

b
 4,36±0,69

 N.S.
 9,11±0,79

 b
 

Avuç içi 34,91±1,43
b
 59,91±1,26

b
 12,28±0,75

a
 6,96±0,37

a
 4,70±0,69

N.S. 
16,13±0,79

a
 

Giysi cebi 35,60±1,43
b
 62,00±1,26

b
 12,39±0,75

a
 6,02±0,38

a
 5,42±0,70

N.S. 
14,18±0,80

a
 

Sıcaklık –

Grup 
*** *** *** *** N.S. ** 

 

 

a, b, c
 : Aynı sütunda ortak harf taĢımayan özellikler arasındaki fark önemlidir.  

*** :  P<0.001 

**:  P<0.01 

N.S.:  P>0.05  

X ±SX: Ortalama±standart hata 
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Farklı çevre ısılarına maruz bırakılan eritilen boğa spermasının avuç içi, giysi cebi ve 

kontrol gruplarında elde edilen spermatolojik özelliklerin ortalamaları karĢılaĢtırmalı olarak 

Tablo 4-2, 4-3, 4-4’de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4-2. Çevre Isısı 4-9C iken Uygulanan Farklı Eritme Isılarında Saptanan Motilite ve 

Morfolojik Bozukluk Oranları 

Gruplar Motilite (%) 
Morfolojik Bozukluklar (%) 

Normal Akrozom BaĢ Orta Kuyruk 

Kontrol 43.00±3.25
a 

58.55±2.99
a 

14.15±2.068
b 

5.20±0.64
c 

7.65±2.05
N.S 

14.45±1.97
b 

Avuç içi 22.00±3.33
b 

35.90±3.80
b 

25.30±2.23
a 

11.10±0.94
a 

6.00±1.05
N.S 

21.70±2.28
a 

Giysi cep 28.50±3.16
b 

41.05±2.58
b 

23.90±1.91
a 

7.95±0.92
b 

6.60±1.31
N.S 

20.50±1.86
a 

Önemlilik *** *** *** *** N.S * 

a, b, c
 : Aynı sütunda ortak harf taĢımayan özellikler arasındaki fark önemlidir.  

*** :  P<0.001 

**:  P<0.01 

N.S.:  P>0.05  

X ±SX: Ortalama±standart hata 

 

 

 

 

Tablo 4-3. Çevre Isısı 18-23C iken Uygulanan Farklı Eritme Isılarında Saptanan Motilite ve 

Morfolojik Bozukluk Oranları 

Gruplar Motilite (%) 
Morfolojik Bozukluklar (%) 

Normal Akrozom BaĢ Orta Kuyruk 

Kontrol 48.25±0.90
a 

80.55±0.97
a 

5.45±0.43
N.S 

3.30±0.43
b 

3.30±0.43
N.S 

6.90±0.78
c 

Avuç içi 31.25±3.42
b 

60.85±2.11
b 

6.65±0.84
N.S 

5.60±1.32
a 

5.60±1.32
N.S 

19.40±1.28
a 

Giysi cep 24.80±2.86
b 

63.95±2.16
b 

8.15±1.03
N.S 

7.30±1.98
a 

7.30±1.98
N.S 

12.65±1.20
b 

Önemlilik *** *** N.S *** N.S *** 

a, b, c
 : Aynı sütunda ortak harf taĢımayan özellikler arasındaki fark önemlidir.  

*** :  P<0.001 

**:  P<0.01 

N.S.:  P>0.05  

X ±SX: Ortalama±standart hata 
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Tablo 4-4. Çevre Isısı 32-37C iken Uygulanan Farklı Eritme Isılarında Saptanan Motilite ve 

Morfolojik Bozukluk Oranları 

Gruplar Motilite (%) 
Morfolojik Bozukluklar (%) 

Normal Akrozom BaĢ Orta Kuyruk 

Kontrol 55.00±1.14
N.S 

85.00±0.87
a 

4.45±0.38
N.S 

2.40±0.26
N.S 

2.15±0.25
N.S 

6.00±0.54
b 

Avuç içi 51.50±0.81
N.S 

83.00±1.05
b 

4.90±0.29
N.S

 2.30±0.24
N.S 

2.50±0.23
N.S 

7.30±0.65
a 

Giysi cep 53.50±1.09
N.S 

81.00±1.01
b 

5.55±0.42
N.S 

2.40±0.24
N.S 

2.25±0.16
N.S 

8.80±0.70
a 

Önemlilik N.S * N.S N.S N.S * 

a, b, c
 : Aynı sütunda ortak harf taĢımayan özellikler arasındaki fark önemlidir.  

*** :  P<0.001 

**:  P<0.01 

N.S.:  P>0.05  

X ±SX: Ortalama±standart hata 

 

 

 

 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucu farklı çevre koĢullarından bağımsız 

olarak, 37ºC’de su banyosunda eritme yapılan grupların tümünde motilite açısından diğer 

gruplara göre üstünlük görülmüĢtür. Ayrıca toplam morfolojik bozukluklar ve bireysel 

olarak her bir morfolojik bozukluk diğer gruplara göre daha düĢük bulunmuĢtur. Optimum 

motilite 32-37ºC çevre koĢullarında kontrol grubunda yapılan eritmede elde edilmiĢ ve en 

yüksek normal spermatazoon oranı paralel olarak yine 32-37ºC’de kontrol grubunda tespit 

edilmiĢtir.  

 Akrozom, baĢ, orta ve kuyruk bozukluklarının tümü değerlendirildiğinde en fazla 

morfolojik bozukluk 4-9ºC’de ortaya çıkmıĢtır. Çevre koĢullarından bağımsız olarak her bir 

morfolojik parametre için ve aynı zamanda toplamda da en düĢük morfolojik bozukluk 

oranı, kontrol grubunda tespit edilmiĢtir.  
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5. TARTIġMA 

Sun’i tohumlama ile baĢarılı gebelik oranlarının elde edilmesi kullanılan payetlerdeki 

spermanın fertilizasyon yeteneğine bağlıdır. Spermanın diĢi genital kanalında ilerlemesi ve 

ovuma ulaĢabilmesi için en önemli faktörlerden biri de motilitesidir. Spermatazoonun zona 

pellucidayı geçerek ovumu dölleyebilme kapasitesine sahip olması için özellikle akrozomda 

olmak üzere, baĢ, kuyruk ve orta kısımda morfolojik bozukluk olmaması gerekir. 

Laboratuvar koĢullarında motilite ve morfolojik bozuklukların incelenmesi spermanın 

fertilitesi hakkında önemli bilgiler verir.  

Payetlerde dondurulmuĢ spermanın eritilmesi ile ilgili pek çok farklı çalıĢma 

yapılmıĢtır. Ancak farklı çevre koĢullarında yapılan hatalı eritme tekniklerinin motilite ve 

morfolojiye etkisi üzerine detaylı bilgiler edinilememiĢtir. 

Farklı eritme süreleri ve ısılarında yapılan çalıĢmalarda genel olarak 37ºC'de su 

banyosunda 15 veya 30 saniye eritme tekniği yaygın olarak kullanılmıĢ ve iyi sonuçlar 

vermiĢtir (2). Sunulan çalıĢmada da en iyi sonuçlar su banyosu grubunda elde edilmiĢtir. 

Güney ve Ġleri (27) dondurulmuĢ boğa spermasını 37ºC/30 sn, 20ºC/45 sn,       

15ºC/60 sn ve 5ºC/90 sn’de eritmiĢlerdir. Ortalama motilite değerleri sırasıyla; %57,1,  42,3, 

36,8 ve 29,2 iken, akrozomal bozukluk oranları %3,22, %11,8, %17,78 ve %31,4 ve diğer 

morfolojik bozukluklar %3,72, %6,96, %8,89, %9,2 ve toplam morfolojik bozukluklar, 

%6,94, %18,04, %26,67, %40,6 olarak bulmuĢlardır. Elde edilen en iyi sonuç 37ºC’de 30 

saniye eritmede saptanmıĢtır. Deneysel olarak soğuk Ģokuna maruz kalan spermalarda 

fertiliteyi etkileyecek hasarlar tespit edilmiĢ olup, spermanın 20ºC’nin altındaki ısılara 

maruz bırakılmaması gerektiği belirtilmiĢtir. Sunulan çalıĢmada da düĢük çevre ısılarının 

etkisi kanıtlanmıĢ, su banyosu dıĢında gerçekleĢtirilen hatalı eritme tekniklerinde oluĢan 

olumsuzluklar daha da belirgin olmuĢtur. 

YavaĢça ve ark. (72) yılın farklı mevsimlerinde yaptıkları çalıĢmalarda ≥18ºC, 17-

13ºC, 12-7ºC ve <6ºC’lik çevre ısılarında, spermayı 37ºC’deki su banyosunda 30 saniyede 

eritmiĢler ve tohumlama yapmıĢlardır.  Eritme tamamlandıktan sonra payetin su 

banyosundan çıkarılması baĢlangıç alınarak tohumlama pistolesinin diĢi genital kanala 

yerleĢtirilmesi 30., 90. ve 300. saniyelerde gerçekleĢtirilmiĢtir. Eritme sonrası spermanın 

300 saniye bekletilmesi, 30 saniyelik gruba göre çevre ısısından bağımsız olarak fertiliteyi 

azaltmıĢtır. Farklı çevre ısılarının tümünde de eritme sonrasındaki bekleme süresi arttıkça 
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gebelik oranları olumsuz yönde etkilenmiĢtir. Süre grupları dikkate alınmaksızın çevre ısıları 

değerlendirildiğinde 12ºC ve altında fertilite oranlarının düĢtüğü saptanmıĢtır. 

AraĢtırmacıların soğuk kıĢ aylarında elde ettikleri düĢük gebekik oranları ile 

çalıĢmamamızda düĢük çevre ısılarında elde edilen sperma kalitesindeki düĢüklük 

sonuçlarımızı destekler niteliktedir. 

Bu çalıĢmada yılın farklı mevsimlerinde 4 ile 9ºC (kıĢ), 18 ile 23ºC (bahar), 32 ile 

37ºC (yaz) aylarında yapılan eritmeler 3 kategoride ele alınmıĢtır. Her bir kategoride bir 

kontrol grubu, bir giysi cebinde eritme grubu ve bir de avuç içinde eritme grubu yer almıĢtır. 

Sonuç olarak 4 ile 9ºC soğuk koĢullarda giysi cebinde eritme grubu ve avuç içinde eritme 

grubunda belirgin bir Ģekilde morfolojik bozukluk ve motilitede azalma görülürken, sadece 

37ºC’deki su banyosunda 30 saniyede eritilen spermalarda yeterli motilite ve morfolojik 

bütünlük sağlanmıĢtır (Tablo 4.1). 

Ġleri ve Ak (31), payetlerde dondurulmuĢ spermayı değiĢik ısı ve sürelerde 

eritmiĢlerdir. Avuç içerisinde, havada, 25ºC, 15ºC, 5ºC ve 0ºC gibi düĢük ısılarda eritilen 

spermada, 37ºC su banyosunda eritmeye göre daha düĢük motilite elde edilmiĢtir. Isı 

Ģoklarından 17ºC'nin altındaki spermayı korumak gerekmektedir. Soğuk Ģoku sonrasında 

özellikle spermatazoonun akrozomunda geri dönüĢümsüz değiĢiklikler meydana gelmektedir 

(34).  

ÇalıĢmada 4-9ºC, 18-23ºC, 32-37ºC’de eritilen spermaların motiliteleri sırasıyla 

ortalama %31,16±1,43,  %34,76±1,43, %53,33±1,43 olarak bulunmuĢtur. Bulunan 

değerlerden en düĢük motilite 4-9ºC çevre ısısında avuç içerisinde eritmede saptanmıĢtır. 

Ancak giysi cebinde eritmede de bu düĢük motiliteye çok yakın bir değer tespit edilmiĢtir. 

Aynı Ģekilde normal spermatazoon oranları da 4-9ºC, 18-23ºC, 32-37ºC’de sırasıyla 

%45,16±1,26, %68,45±1,26, %83,00±1,26 olarak bulunmuĢtur ve en düĢük normal 

spermatazoon oranı 4-9ºC çevre ısısında avuç içerisinde eritmede saptanmıĢtır.  

 OluĢan morfolojik bozukluklar en yüksek 4-9ºC’de akrozomda %20,97±0,75, 18-

23ºC’de eritmede kuyrukta %12,98±0,79
 
ve 32-37ºC’de eritmede yine kuyrukta %7,36±0,79 

saptanmıĢtır. Giysi cebinde eritmede akrozom bozukluğu %12,39±0,75, avuç içinde 

eritmede %12,28±0,75 ve kontrol grubunda %8,02±0,75 değerleri bulunmuĢtur. Giysi 

cebinde ve avuç içinde eritme metodunda soğuk Ģokuna bağlı olarak daha fazla akrozom 

hasarı oluĢmuĢtur. Toplam morfolojik bozukluklarda paralel olarak bu gruplarda daha 

yüksek oranda saptanmıĢtır. 
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 Sunulan çalıĢmada düĢük çevre ısılarında ve avuç içi, giysi cebinde eritme 

gruplarında sperma kalitesinde azalma saptanmıĢtır. Çevre ısıları düĢtükçe ve tohumlama 

öncesi farklı çevre ısılarına maruz kaldıkça gebelik oranlarının azaldığını bildiren YavaĢça 

ve ark. (72), özellikle 12ºC ve altı çevre ısılarının kritik olduğunu bildirmiĢlerdir. Elde 

edilen sonuçlar bu bulguları destekler niteliktedir. DüĢük çevre ısılarının spermanın 

potansiyel fertilitesini ve gebelik oranlarını olumsuz yönde etkilediği araĢtırmacıların ortak 

görüĢüdür (31, 72). Ayrıca donmuĢ sperma mümkün olduğunca kısa sürede eritilmeli, baĢka 

bir deyiĢle eritme hızı olabildiğince yüksek olmalıdır (69). Avuç içinde ve giysi cebinde 

eritme tekniklerinde ısı değiĢimleri su banyosuna göre oldukça düĢüktür (26). Sunulan 

çalıĢmada en baĢarılı sonuçlar oda ısısı gibi yüksek ısılarda ve su banyosunda eritme 

tekniğinde alınmıĢtır. Ayrıca yavaĢ eritme tekniklerinde eritme sonrası spermatozoitlerin 

düĢük çevre ısılarına karĢı daha hassas olduğu söylenebilir. 

ÇalıĢmanın sonucunda, 4-9ºC çevre ısısı grubunda eritilen boğa spermasında motilite 

ve morfolojik bozukluklar karĢılaĢtırıldığında bu değerler diğer çevre ısısı gruplarında daha 

düĢük bulunmuĢtur. Aynı zamanda, avuç içi, giysi cebi ve su banyosunda yapılan 

eritmelerde de elde edilen motilitenin çevre ısısından etkilenerek azaldığı ve morfolojik 

bozuklukların ise arttığı saptanmıĢtır. Boğa spermasının eritildiği düĢük çevre ısılarının 

motilite ve morfolojik bozukluk oranları üzerine etkili olduğu ve bu konuda sun’i 

tohumlama sonrası fertiliteyi de içeren daha kapsamlı çalıĢmalar yapılması gerektiği 

kanısına varılmıĢtır. 
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