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DONDURULMUŞ SPERMALAR iLE TOHUMLANAN
KÖPEKLERDEN ELDE EDiLEN DÖLVERiMi

Gülay KABASAKAL* Ongun KESK1N* Nafiz YURDAYDIN** Necmettin TEKİN***

Fertilitiy Which Was Obtained From Bitehes Inseminated By Frozen
Semen.

Summary: The aim of this research was to investigate freezing of ejacu-
lates diluted with two different diluents and the relation to fertility and post-
thawing sprem motility, percentage of dead sperm, percentage of abnormal
sperm.

In this experiment LO male and 30 female (total 40) dogs were treated.

Ejaculates which were evaluated with regard to principal spermatological
characteristics were frozen with Tris and Sodium citrate diluents in liquid ni-
trogen vapour.

Post-thawing sperm motility, percentage of dead sperm and percentage (~f
abnormal sperm with Tris were recorded 55.0 2.7 %, 55.8 4.5% and
35.1 5.0% and the same characteristics with Sodium cürate 51.0 2.3%,
56.5 3.7% and 43.5 7.7% respectively.

The conception rate and litter size following inseminations with frozen
semen were found 41.6% and 3.1 for Tris diluent 40.9% and 2.8 for Sodium cit-
rate respectively.

Özet: Bu çalışmanın amacı iki farklı sperma sulandırıcısı ile sulandırılan
ejakülatların dondurulması ve çözüm sonu spermatozoa motilitesi, ölü !ıperma-
tozoa oranı, anormal spermatozoa orammn fertilite ile ilişkisini araştırmaktır.

Ara,çtırmada 10'u erkek, 30'u dişi toplam 40 köpek kullanılmıştır.

Ba,çlıca spermatolojik özellikler yönüyle değerlendirilen ejakülatlar Tris ve
Sodyum sitrat sulandırıcılarıyla sıvı azot buharında dondurulmu,çtur.

Trisle dondurulan spermalarda çözüm sonu spermatozoa motilitesi, ölü
spermatozoa oram ve anormal spermatozoa oram sırasıyla %55.0 2.7,
%55.8 4.5 ve %35.1 5.0 ve aynı özellikler Sodyum sitratla %51.0 2.3,
%56.5 3.7 ve %43.5 7.7 kaydedilmiştir.

Dondurulmu,~ spermalarla tohumlamaları izleyerek gebelik oranı ve yavru
oranı, Tris sulandırıcısı için %41.6 ve 3.1, Sodyum sitrat için %40.9 ve 2.8 bu-
lunmu,\.tur.

Giriş

Günümüzde biyoteknolojik bir yöntem ola-

rak kullanılan sun'i tohumlarna, ilk kez I780'de
Spallanzani tarafından köpekler üzerinde ger-
çekleştirilmiştir (2, 3,5).
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Özeııikle vücut yapılarının farklılığı nede-
niyle çiftleşemeyen köpeklerde sun'i tohumla-
ma yönteminden büyük ölçüde yararlanılmakta-
dır (1,7, ll, 13, 14).

Bu konuda çalışmalar yapan Brochart ve
Coulomb (4), köpek spermasırıı sulandınp
+4oC'da saklayarak yaşama süresini incelemiş-
lerdir. Harrop (9) ise, aynı yöntemle 140 saat
sakladığı spermalar ile tohumladığı köpekler-
den normal bir dölverimi elde etmiştir.

Bu gelişmelerden sonra, Harrop (9), % LO
gliserol bulunduran sulandıncılar kullanarak
spermaları ampuller içerisinde dondurmuştur.
Gill ve ark. (8), %8 gliserol içeren Tris sulandı-
rıcısı ile sulandınp dondurdukları spermalarda
çözüm sonu spermatozoa motilitesinin %40-50
arasında değiştiğini saptamışlardır.

Değişik sulandıncılar ile köpek spermasını
donduran Reidrich (10) çözüm sonu spermato-
zoa motilitesini %50, Huwer (12) %44.5 olarak
bildirmişlerdir.

Öte yandan, Farstad (6), yaptığı bir çalış-
mada taze sperma ile tohumladığı köpeklerde
%84, dondurulmuş spermalarla tohumladığı kö-
pekierde ise %67, Olar ve ark. (lS) dondurul-
muş spermalarla tohumladıkları köpeklerden
%25 oranında dölverimi elde etmişlerdir.

Seager ve ark. (16) ise, taze sperma ile to-
humladıkları köpeklerden %64.5 dondurulmuş
spermalarla tohumladıkları köpeklerden ise
%65.8 oranında dölverimi almışlardır. Smith
(17) intrauterin olarak tohumladığı II köpekten
5'inin, intravaginal tohumladığı 9 köpekten ise
sadece birinin yavruladığını tespİt etmiştir.

Bu çalışma, köpek spermasının dondurul-
ması yanında, dondurulmuş spermalarla yapılan
tohumlarnalardan normal bir dölverimi alınıp
alınamayacağını ortaya koymak amacıyla yapıl-
mıştır.

Materyal ve Metod

Bu araştırmada, iO'u erkek, 30'u dişi olmak
üzere değişik ırktan toplam 40 köpek kuııanıl-
mıştır. Masaj yöntemiyle alınan ejakülatların,
spermatolojik değerlendirmeleri yapıldıktan
sonra, %7 Gliserol içeren Tris ve Sodyum sit-
raıla sulandrılarak, 0.25 cm3 hacmindeki payet-
!ere çekilmişıir. Bu spermalar. 2 saat süreyle
+4°C da bekletilip (Equilibration) sıvı azot bu-
harında dondurularak sıvı azot içerisinde sak-
lanmıştır. Dondurulmuş spermalar su banyosun-
da 40°C' da 15 saniyede çözülerek çözüm sonu
spermatozoa motilitesi, ölü spermatozoa oranı
ve anormal spermatozoa oranı yönüyle değer-
lendirilmiştir.
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Köpeklerin tohumlanması için, östrusun
görsel beldeklerini gösterenlerden vaginal
smear örnekleri alınarak optimal tohumlama za-
manı tespit edilmiştir. Tohumlama zamanı belir-
lenen köpekler, taze (kontrol) ve dondurulmuş
spermalarla intravaginal olarak iki kez tohum-
lanmıştır.

Bulgular

Tris ve Sodyum sitrat sulandıncısı ile don-
durulan toplam 60 ejakülatta belirlenen çözüm
sonu spermatolojik değerlerin genel ortalamala-
rı Tablo 1'de sunulmuştur.

. Çalışma süresince, Tris sulandıncısı ile
dondurulan köpek ejakülatlarında çözüm sonra-
sı spermatolojik özelliklerden spermatozoa mo-
tilitesi, ölü spermatozoa oranı ve anormal sper-
matozoa oranı yönünden en yüksek değerler
sırasıyla %70.0 (6 nolu köpek), %67.0 (5 ve 6
nolu köpekler), %59.0 (2 nolu köpek) olurken,
en düşük değerler %40.0 (2 nolu köpek), %20.0
(r nolu köpek), % 15.0 (1 ve 3 nolu köpekler)
bulunmuştur.

Sodyum sitratla sulandınlıp dondurulan
ejakülatlarda aynı özeııikler sırasıyla en yüksek
%60.0 (l ve 6 nolu köpekler), %72.0 (2 nolu
köpek), %87.0 (3 nolu köpek) ve en düşük
%40.0 (4 nolu köpek), %30.0 (l nolu köpek) ve
% 15.0 (l nolu köpek) olarak kaydedilmiştir.

Trisle sulandınlan spermalarda sırasıyla
genelortalama spermatozoa motilitesi
%55.0 2.7, ölü spermatozoa oranı %55.8 4.5
ve anormal spermatozoa oranı %35.1 5.0 ola-
rak saptanmıştır (Tablo 1). Sodyum sİtratla don-
durulan spermalarda ise, aynı spermatolojik
özelliklerin genelortalamaları sırasıyla
%51.0 2.3, %56.5 3.7 ve %43.5 7.7 olarak be-
lirlenmiştir (Tablo 2).

Tablo 1. Değişik ırktan köpek spermalarında saptanan
çözüm sonu spermatolojik değerlerin genel onalamaları

(%).

Schedule I. The general averages of post-thawing sperma-
tological values which was determined in dog's semen

from various breed (%).
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Tablo 2. Değişik ırktan köpeklerde taze ve dondurulmuş spermalarla tohumlama ve dölverimi sonuçları (%).
Sehedule 2. The fertility and insemination results with fresh and frozen semen in bitehes from various breed (%).
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Değişik ırktan köpeklerden alınan sperma-
lar dondurulduktan sonra tohumlamada kuııa-
nılmış ve dölverimleri değerendirilmiştir. Tablo
2'de taze ve dondurulmuş spermaya ilişkin to-
humlama, doğum ve yavru sayıları ile oranları
verilmiştir.

Tablodan da görülebileceği gibi, genel or-
talama doğum oranı ve ortalama yavru oranı
Tris sulandırıcısı ile 24 tohumlamada %41.6 ve
3.1 olurken, sodyum sitrat ile 22 tohumlamada
%40.9 ve 2.8 olarak saptanmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Araştırmada kuııanılan değişik ırktan kö-
pekIerin dondurulmuş spermalarında belirlenen
çözüm sonu ortalama spermatozoa motilitesi
Tris sulandırıcısı ile dondurulan ejakülatlarda
%55.0 ve Sodyum sitratla %51.0 olarak bulun-
muştur. Bu değerler, Harrop (9)'un %45, Giıı ve
ark. (8)'nın %40-50 ve Heidrich (ıo)'in %50
olarak bildirdikleri değerlere benzerlik göster-
mektedir.

Aynı değerler Farstad (6)'nın %4 L Ander-
sen (2)'nin %40, Huwer (12)'in %44 olarak bul-
dukları çözüm sonu motilitelerinden yüksek bu-
lunmuştur.

Bu farklılıklar, araştırmada kullanılan kö-
pekierin değişik ırktan olmaları yanında. sper-
ma sulandıncıları ile spermayı dondurma teknik
ve yöntemlerinin de farklı olmasından kaynak-
lanmış olabilir.

Araştırmada, Tris ve Sodyum sitrat ile su-
landınlarak dondurulan değişik ırktan köpekle-
rin spermaları ile toplam 30 dişi tohumlanmış-
tır.

Tris sulandıneısı ile dondurulan spermalar-
la tohumlanan köpeklerden %41.6, Sodyum sit-
rat ile %40.9 doğum oranı elde edilirken, taze
spermalarla tohumlanan 21 dişi köpektc ise
doğum oranı %80.9 olarak gerçekleşmiştir.

Taze spermalarla, dondurulmuş spermalar-
dan elde edilen ortalama doğum oranları yönüy-
le gözlenen farklılıklar önemli (P<0.05) bulun-
muştur. Taze (5.1) ve dondurulmuş spermalarla
(3.1 ve 2.8) sağlanan yavru oranları arasında da
önemli ölçüde (P<0.05) farklılıklar saptanmış-
tır.

Bu konuda araştırmalar. yapan Farstad (6),
taze spemıalarla tohumladığı köpeklerde %84,
dondurulmuş spermalarla ise %67 gebelik oranı
saptamıştır. Seager ve ark. (16) taze spermalar-
la tohumladıkları köpeklerde %64.5. dondurul-
muş spermalarla %65.8 gebelik oranı belirle-
miştir.

Aynı konuda araştırmalar yapan Olar ve
ark. (15), dondurulmuş spermalarla tohumladık-
ları köpeklerde %25, Forsberg (7) ise, normal
bir gebelik oranı elde ettiklerini bildirmişlerdir.
Oysa 470 tohumlama gerçekleştiren Smith (17)
dondurulmuş spermalarla %69.3 oranında gebe-
lik sağlamıştır.
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Köpeklerde genellikle dondurulmuş sper-
malarla yapılan tohumlarnalardan, taze sperma-
larla tohumlama ve doğal çiftleşmeye göre daha
düşük dölverimi elde edilmektedir. Bu çalışma
sonuçlan ile diğer araştırıcılann sonuçlan ara-
sında gözlenen farklılıklar, tohumlamada kulla-
nılan ejakülatlann spermatolojik özelliklerinden
ileri gelebileceği gibi, dişi köpeklerde östrus ve
evreleriyle, optimum tohumlama zamanının
tam saptanamamış olması ve tohumlama teknik
ve yöntemlerinden de kaynaklanmış olabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma köpek sperması-
nın da dondurularak uzun süre saklanıp, bu
spermalarla yapılan tohumlamalardan normal
bir dölverimi alınabileceği ortaya konmuştur.

Aynca, son yıllarda hızla gelişen köpek
yetiştiriciliği sektöründe biyoteknolojik bir yön-
tem olan sun'i tohumlamanın pratikliği ve
ucuzluğu yanında, doğal çiftleşmeyle geçebile-
cek kimi hastalıkları da önlemede etkin bir yön-
tem olduğu gözlenmiştir.
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