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Özet: Bu çalışmada, köpek spermasının dondurulması üzerine farklı sperma sulandırıcıları ve sulandırıcıya katılan bovine se-
rum albuminin (BSA) etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, 2-4 yaşlarında 5 Alman Çoban köpeği kullanılmıştır. 
Araştırma süresince, haftada iki kez el masajı yöntemiyle her köpekten 10 olmak üzere toplam 50 ejakülat alınmıştır. Nativ sperma-
larda spermatozoa motilitesi ve spermatozoa yoğunluğu bakımından istatistiksel olarak bireyler arasındaki fark (p<0.01) önemli 
bulunurken, diğer spermatolojik özellikler yönünden bireyler arasındaki farklılıklar önemsiz (p>0.05) kaydedilmiştir. Dondurulmuş 
köpek spermalarında mtris-A (gliserol, BSA, yumurta sarısı) ve mtris-B (gliserol, yumurta sarısı) sulandırıcıları için çözdürme son-
rası spermatozoa motilitesi (%) 58.0±11.3, 55.8±10.8, anormal spermatozoa oranı (%) 11.1± 5.2, 18.3± 4.5 ve ölü spermatozoa oranı 
(%) 29.8± 5.5 ve 37.4±6.0 bulunmuştur. Laiciphos-A (gliserol, BSA, yumurta sarısı) ve laiciphos-B (gliserol, yumurta sarısı) için 
aynı değerler sırasıyla 34.0± 9.8, 36.0 ± 8.7; 11.2± 4.2, 11.0 ± 3.2; ve 27.7± 8.6 ve 28.4±9.4 kaydedilmiştir. Çözdürme sonrası sper-
matozoa motilitesi, anormal spermatozoa oranı ve ölü spermatozoa oranı yönüyle sulandırıcılar arasındaki farklılıklar istatistiksel 
olarak önemli (p< 0.001, p<0.01) bulunmuştur.  

Sonuç olarak spermaların dondurulmasında kullanılan iki değişik sulandırıcıdan mtris çözdürme sonrası spermatolojik özellik-
ler üzerine daha olumlu etki yapmıştır. Modifiye trisle dondurulmuş-çözdürülmüş spermalarda bovine serum albuminin spematozoa 
motilitesini geliştirdiği ve spermatozoa membran bütünlüğünü yumurta sarısından daha iyi koruduğu gözlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Bovine serum albumin, köpek, kryoprezervasyon, sperma, sulandırıcı.  

Effect of different extenders and individuals in freezing of dog semen 

Summary: The aim of this study was to investigate the effect of different semen extender and bovine serum albumine added 
to extender on freezing of dog semen. In study, 5 German Shepherd dog used for semen collecting were 2-4 years old. During 
research, a total of 50 ejaculates consist of 10 samples from each dog by massage method twice in a week. Differences among dogs 
for sperm motility and sperm concentration were significant (p<0.01) and no differences among dogs for other sperm characteristics 
were found significant (p>0.05) in fresh semen statistically. Post-thawing sperm motility (%) was found 58.0±11.3, 55.8± 10.8, the 
percentage of abnormal sperm(%) 11.1± 5.2, 18.3± 4.5 and the percentage of dead sperm (%) 29.8±5.5 and 37.4± 6.0 for mtris A 
(glycerol, BSA, yumurta sarısı) and mtris B (glycerol, egg yolk) in frozen dog semen. respectively. The same spermatological 
characteristics (%) were recorded as 34.0± 9.8, 36.0 ± 8.7; 11.2± 4.2, 11.0 ±3 .2 and 27.7± 8.6 and 28.4± 9.4 for laiciphos-A 
(glycerol, BSA, yumurta sarısı) and for laiciphos-B (glycerol, egg yolk) respectively. Differences among extenders for post-thawing 
sperm motility, the percentage of abnormal sperm and the percentage of dead sperm were found significant statistically (p<0.001, 
p<0.01).  

To sum up, one of different extenders used for semen freezing is mTris that was exert more positive effect on post-thawing 
spermatological characteristics. It was observed that sperm motility sperm membrane integrity were more protected by bovine serum 
albumin than egg-yolk in frozen-thawed semen by mtris.  

Key words: Bovine serum albumine, cryopreservation, dog, extender, semen. 
 

 

 
Giriş 

Köpek yetiştiriciliğinde, diğer hayvan türlerinde ol-
duğu gibi dölerme hastalıklarının önlenmesi, genetik 
yapılarının iyileştirilmesi, üstün bireylerden en yüksek 
ölçüde yararlanılabilmesi, seçkin damızlıkların elde 
edilmesi ve gen kaynaklarının korunması büyük önem 
taşır. Bu kapsamda birçok köpek ırkında spermatolojik 
özelliklerin ortaya koyulması yanında, spermanın uygun 

solusyonlarla sulandırılarak dondurulması, kısa ve uzun 
süreli saklanması, gerektiğinde sun’i tohumlamada kul-
lanılması ve bunu takiben yüksek dölverimi elde edilmesi 
hedefine yönelik araştırmalar uzun yıllar sürdürülmekte-
dir. 

Günümüzde köpek spermasının kısa süreli ya da 
dondurularak uzun süreli saklanması amacıyla sperma 
sulandırıcısı olarak çeşitli solusyonlar kullanılmaktadır. 

 

* Bu çalışma yüksek lisans tezinden özetlenmiştir. 
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Bunlar arasında Tes (N-Tris [hydroxymethyl] methyll-2 
aminomethene solfonic acid), Hepes (N-2 
[hydroxymethyl] piperazine-n-2-ethane sulfonic acid) ve 
Pipes (piperazine-N, N-bis -2-ethane sulfonic acid) gibi 
tristen daha iyi buffer kapasitesine sahip zwitterionik 
solusyonlar kullanılmakla beraber, son yıllarda köpek 
spermasının dondurulmasında daha çok hazır ticari pre-
paratlar (Laiciphos, Biociphos, Biladyl, Triladyl) tercih 
edilmektedir (12). 

Silva ve Verstegen (12) laiciphos, biociphos ve tes 
/tris’ten oluşan üç farklı sulandıcı ile dondurdukları kö-
pek spermalarının çözdürme sonrası spermatozoa 
motilitesini laiciphos, biociphos ve tes/tris için sırasıyla 
% 65, 70 ve 50 canlı spermatozoa oranını ise % 78, 80 ve 
65 saptadıklarını bildirmişlerdir.  

Pipes, bes, tes, tris sulandırıcılarına üç değişik po-
tasyumlu tampon ilavelerinin (KHCO3, K3PO4, KOH ) 
köpek spermasının dondurulması üzerine etkilerini ince-
leyen Smith (13), 1:2 oranında % 50 Pipes/KOH+ % 25 
sodyum sitrat+ % 25 dekstroz+ % 20 yumurta sarısı + % 
9 gliserol ile çözdürme sonrası en iyi spermatozoa 
motilitesi elde etmiştir. 

Spermanın sıvı azot buharında dondurulmasında 
spermatozoanın soğuk şokundan olumsuz etkilenmeleri 
nedeniyle spermatolojik özelliklere ait değerler değişe-
bilmektedir (20). Hücre membranlarında oluşan perforas-
yonların, özellikle akrozomda bulunan ve fertilizasyonda 
görev alan enzimlerin kaybına yol açtığı ve bu 
spermatozoanın döllemeyi yapamadığı kabul edilmekte-
dir (21). Değişik ve çeşitli oranlarda kryoprotektanları 
içeren sperma sulandırıcılarının sözü edilen dondurma 
aşamalarında spermatozoayı soğuk ekisinden korumaları, 
bulundukları ortamdaki madde alışverişini ayarlamaları 
ve membranları çevresinde oluşan buz kristalizasyonla-
rının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesiyle olduğu 
bilinmektedir (8). Seminal plazma spermatozoon için 
koruyucu faktörleri içerdiği gibi, duyarlılığını artırıcı 
faktörleri de bulunduğundan ejaküle edilmiş spermadaki 
spermatozoa epididimal spermatozoaya göre soğuk şo-
kuna daha duyarlıdır ve daha fazla olumsuz etkilenmek-
tedir (22).  

Yumurta sarısı dondurma işlemlerinin zararlı etkile-
rinden spermatozoayı koruması amacıyla köpek sperma-
sının saklanmasında bugüne kadar % 1-20 oranları ara-
sında kullanılmıştır. Son yıllarda spermanın dondurulma-
sı çalışmalarında birçok araştırmacı (4, 23) seminal plaz-
ma komponentlerinden biri olan BSA dan yararlanmış ve 
membran stabilizatörü olan BSA’nın yumurta sarısının 
spermatozoa membranları üzerine koruyucu etkisini 
geliştirdiğini, hatta BSA ile kombinasyonu durumunda 
yumurta sarısı konsantrasyonunun düşürülebileceğini 
bildirmişlerdir.  

Kimi araştırıcılar (4, 17) kryoprotektan etkisinden 
faydalanmak için % 6 (w/v) gibi yüksek miktarda BSA’ 
yı köpek spermasının sulandırılmasında kullanırken, 
kimileri de (2, 10) % 5 (w/v) oranında protein desteği 
olarak faydalanmışlardır.  

Uysal ve ark. (19) köpek spermasının dondurulması 
üzerine BSA nın etkilerini inceledikleri çalışmalarında, 
BSA nın ve yumurta sarısının sulandırıcıda tek başına 
kullanılmalarıyla ulaşılan sonuçlarla karşılaştırıldığında, 
% 10 yumurta sarısı + 10mg/ml BSA içeren mtris sulan-
dırıcısıyla, çözdürme sonrası en yüksek spermatozoa 
motilitesi (% 50.5) ve HOS-test değeri (% 58.5) elde 
ettiklerini, yumurta sarısı BSA kombinasyonunun siner-
jik etki oluşturduğu ve soğuk şokundan spermatozoayı 
daha iyi koruduğunu ifade etmişlerdir.  

Bu çalışma ile, köpek spermasının dondurulmasında 
farklı sulandırıcıların etkinliğinin değerlendirilmesi ya-
nında, dondurma/çözdürme işlemleri sırasında soğuk 
şokunun spermatozoa üzerinde neden olduğu hasarı 
azaltmak üzere membran stabilizatörü olarak kullanılan 
bovine serum albumininin, çözdürme sonrası kimi 
spermatolojik parametrelere etkisinin ortaya koyulması 
amaçlanmıştır. 
 

Materyal ve Metot 
Araştırmada, 4. ncü Ana Jet Üs Komutanlığı AK-

INCILAR bünyesindeki KÜVEM de (Köpek Üretim ve 
Eğitim Merkezi) bulundurulan 2-4 yaş arasında 5 dam-
ızlık Alman Çoban köpeği kullanıldı. Köpeklerin bakım-
ları bağlı bulundukları komutanlık tarafından gerçek-
leştirildi ve beslenmede hazır köpek yemi kullanıldı.  

Spermanın alınması ve değerlendirilmesi 
Araştırmada her köpekten iki gün ara ile 10, to-

plamda ise 50 ejakülat alındı ve kullanıldı. Spermaların 
alınması el masajı yöntemi (15) uygulanarak kızgın bir 
dişi köpeğin fantom olarak kullanılmasıyla gerçek-
leştirildi. Elde edilen ejakülatların 2. fraksiyonunda ba-
şlıca spermatolojik özellikler değerlendirildi. Nativ 
spermalar, sperma miktarı (ml), spermatozoa motilitesi 
(%), spermatozoa yoğunluğu (X106), anormal spermato-
zoa oranı (%), ölü spermatozoa oranı (%) ve spermanın 
pH değeri yönüyle muayene edildi. 

Spermanın sulandırılması ve dondurulması 
Spermanın sulandırılması amacıyla modifiye TRIS 

(T- 1378, Sigma) ve LAICIPHOS (3100103, IMV) 
solusyonları kullanıldı. Bu ana solusyonlar % 10 yumurta 
sarısı, ve % 6 gliserol (G-5516, Sigma) ile desteklendi. 
Spermatolojik özellikleri değerlendirilen her köpeğin 
sperması dört eşit kısma bölündü ve bir tohumlama do-
zunda 200X106 motil spermatozoa bulunduracak şekilde 
yalnızca yumurta sarısı içeren mtris-B ve laiciphos-B ve 
50 mg/ml BSA (Albumin, Bovine Fraction V; A-9647, 
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Sigma) ile kombine edilmiş mtris-A ve laiciphos-A ol-
mak üzere 4 ayrı solusyonla sulandırıldı. Spermalar su-
landırıldıktan hemen sonra 0.5 ml lik payetlere çekilip 
açık olan uçları ısı yardımıyla kapatıldı ve termos içeris-
inde 1 saatte laboratuvara ulaştırıldı. Buzdolabına (+4oC 
deki) yerleştirilerek 1.5 saat ekilibrasyona bırakıldı. 
Ekilibrasyon süresi sonunda payetler, sıvı azot seviyesin-
den 4 cm yükseklikte (-100-120oC’da) 10 dakikada don-
duruldu ve –196oC daki sıvı azotta saklandı.  

Spermanın çözdürülmesi ve in vitro değerlendirilmesi 
Her köpek için 40 olmak üzere toplam 200 payet 

370C daki su banyosunda 30 saniyede çözdürülerek 
spermatozoa motilitesi, anormal spermatozoa oranı ve 
ölü spermatozoa oranı yönüyle muayene edildi. 

Araştırmada, istatistiki açıdan gruplararası farklılık-
ların saptanmasında Variyans Analizi tekniği, araların-
daki farklılık önemli bulunan grupların karşılaştırıl-
masında Duncan testi kullanılmıştır (14). 

 
Bulgular 

Çalışmada, her birinden 10 olmak üzere 5 Alman 
Çoban köpeğinden toplam 50 ejakülat alındı. Araştır-
mada kullanılan 5 Alman Çoban köpeğinin nativ sperma-
larında sperma miktarı, spermatozoa motilitesi, sper-

matozoa yoğunluğu, anormal spermatozoa oranı, ölü 
spermatozoa oranı ve spermanın pH sına ait genel orta-
lama değerler ise sırasıyla 2.8±2.5 ml, % 81.9±6.4, 
505.8±174.8 (X106/ml), % 9.4±3.1, % 7.02±2.2 ve 
6.4±0.1 saptandı (Tablo 1). 

Köpekler arasında yapılan istatistiki değer-
lendirmede spermatozoa motilitesi ve spermatozoa yo-
ğunluğu bakımından bireyler arasındaki farklılıklar 
(p<0.01) önemli bulunurken, diğer spermatolojik özellik-
ler yönünden bireyler arasındaki farklılıklar önemsiz 
(p>0.05) kaydedildi.  

Bu çalışmada, dondurulmuş spermalardan her su-
landırıcı için 50 olmak üzere toplam 200 payet 30 sani-
yede 37oC lik su banyosunda çözdürüldü. Dondurulmuş 
köpek spermalarında mtris-A sulandırıcısı ile çözdürme 
sonrası spermatozoa motilitesi (%), anormal spermatozoa 
oranı (%) ve ölü spermatozoa oranı (%) sırasıyla 
58.0±11.3, 11.1±5.2 ve 29.8±5.5 olarak saptanırken, 
mtris-B sulandırıcısı ile aynı değerler 55.8±10.8, 
18.3±4.5 ve 37.4±6.0 kaydedildi. Laiciphos-A sulandırı-
cısı için benzer değerler sırasıyla 34.0±9.8, 11.2±4.2 ve 
27.7±8.6 bulunurken, laiciphos-B sulandırıcısı için sıra-
sıyla 36.0 ±8.7, 11.0 ±3.2 ve 28.4±9.4 olarak saptandı 
(Tablo 2). 

 

 
Tablo 1. Köpek spermalarında başlıca spermatolojik özellikler. 
Table 1. Principal spermotological characteristics in fresh dog semen. 

 

Köpek 
 

Sperma  
miktarı 

(ml) 
X±SX 

  

Spermatozoa 
motilitesi 

(%) 
X±SX 

  

Spermatozoa 
yoğunluğu 

(x106)
X±SX 

  

Anormal 
spermatozoa 

oranı (%) 
X±SX 

  

Ölü 
spermatozoa 
oranı ( %) 

X±SX 
 

  

pH 
 

X±SX 

 

1 2.8± 0.3 85.5±4.4a 667.0±125.9a 9.8±2.3 7.0±1.7 6.4±0.1 

2 2.8±0.4 73.0±6.9b 246.2±65.7d 8.8±1.5 8.5±2.9 6.4±0.1 

3 2.8±0.3 82.0±3.5a 470.0±109.8c 11.2±6.2 6.1±2.0 6.4±0.1 

4 2.9±0.2 84.5±3.8a 557.5±110.0bc 8.6±1.0 6.7±2.2 6.4±0.1 

5 2.9±0.2 84.5±3.8a 587.5±80.1ab 8.7±1.1 6.8±1.9 6.4±0.1 
Genel 

ortalama 2.8±2.5 

p>0.05 

81.9±6.4 

p<0.01 

505.8±174.8 

p<0.01

9.4±3.1 

p>0.05

7.02±2.2 

p>0.05 

6.4±0.1 

p>0.05

n: 10 
a, b, c, d, ab, bc:  Aynı sütunda  farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arası fark önemli. 
 
 
Tablo 2. Farklı sulandırıcılarla dondurulmuş köpek spermalarında çözdürme sonrası kimi spermatolojik değerler. 
Table 2. Post-thawing some spermatological values in dog semen frozen by different diluents.  

Sulandırıcı 
 

Spermatozoa motilitesi 
(%) 

X±SX 

 
 
 

Anormal spematozoa 
oranı (%)

X±SX 

 
 

Ölü spermatozoa 
oranı (%) 

X±SX 

 
 
 

mtris-A 58.0±11.3a 15.1±5.2a 29.8±5.5a

mtris- B 55.8±10.8a 18.3±4.5b 33.4±6.0b

Laiciphos-A 34.0±9.8b 11.2±4.2c 27.7±8.6a

Laiciphos-B 36.0±8.7b

p<0.001 

11.0±3.2c

p<0.001 

28.4±9.4a

p<0.01

n: 50 
a, b, c:  Aynı sütunda  farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arası fark önemli. 
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Tablo 3. Dondurulmuş köpek spermalarında çözdürme sonrası bireysel  kimi spermatolojik değerler. 
Table 3. Individual some spermatological values in frozen dog semen. 

Köpek Spermatozoa motilitesi 
(%) 

X±SX 

 
 
 

Anormal spematozoa 
oranı (%)

X±SX 

 
 
 

Ölü spermatozoa 
oranı (%) 

X±SX 

 
 

 
1 46.6±2.3 15.5±1.0a 24.8±1.7a

2 46.0±2.8 10.5±0.6b 26.4  ±1.7a

3 43.8±2.7 13.6±0.9c 35.3±1.8b

4 45.7±3.0 15.5±1.0ac 36.0±2.4 b

5 47.0±2.8 15.8±1.0ac 26.7±1.9a

Genel ortalama 45.8±2.7 

p>0.05 

14.2±0.9 

p<0.001 

29.8±1.9 

p<0.001 

n: 40 
a, b, c:   Aynı sütunda  farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arası fark önemli. 
 

Sulandırıcılar arasında yapılan istatistiksel değer-
lendirmelerde ise çözdürme sonrası spermatozoa mo-
tilitesi, anormal spermatozoa oranı ve ölü spermatozoa 
oranı için grup ortalamaları arası fark önemli (p<0.001, 
P<0.01) bulundu. 

Çalışmada her köpeğin dondurulup/çözdürülen 40 
ar sperması değerlendirildi ve toplam 200 ejakülatta 
çözdürme sonrası genel ortalama spermatozoa motilitesi 
(%), anormal spermatozoa oranı (%) ve ölü spermatozoa 
oranı (%) sırasıyla 45.8±2.7, 14.2±0.9 ve 29.8±1.9 olarak 
kaydedildi (Tablo 3).  

İstatitiksel olarak toplam 50 ejakülatın genel orta-
lama değerleri üzerinden spermatozoa motilitesi yönüyle 
köpekler arasında gözlenen farklılıklar önemsiz olurken 
(p>0.05), anormal spermatozoa ve ölü spermatozoa oranı 
için önemli farklılıklar bulundu (p<0.05, p<0.001). 

 
Tartışma ve Sonuç 

Köpek spermasının dondurulmasında bugüne kadar 
krebs-ringer, sodyum sitrat, laktoz, süt gibi solusyonlar 
kullanılmış olmakla beraber, son yıllarda yoğun olarak 
Tris, Tes, Bes, Hepes, Mes, Pıpes, Mops gibi zwitterionic 
bufferlar dışında köpek sperması Laiciphos, Biociphos, 
Biladyl ve Triladyl ticari preparatlarla da uzun süreli 
saklanabilmektedir (9, 12). 

Çalışmada, mtris-A ve mtris-B ile dondurulmuş 
spermalardan elde edilen spermatozoa motiliteleri (% 
58.0±11.3, % 55.8±10.8) laiciphos-A ve laiciphos-B (% 
34.0±9.8, % 36.0±8.7) den önemli ölçüde yüksek bulun-
muştur (p<0.001). Spermatozoa motilitesi spermatozo-
anın bulundukları ortamda madde alışverişleri, yani 
membranlarından madde transportuyla yakından iligilidir 
ve dolayısıyla membranları sağlam spermatozoanın motil 
olduğundan söz edilebilir (6). Bu çalışmada, dondurul-
muş spermalardan elde edilen çözdürme sonrası sper-
matozoa motilitesine ait %58.0 değeri, Daşkın ve ark. 
larının (3) bulduğu değerden (% 62.5), ve Uysal ve ark. 
larının (20) 70oC’da 5 saniyede çözdürdükleri Alman 

Çoban köpeği spermalarındaki spermatozoa motilitesin-
den (% 66.3) düşük bulunmuştur. Bundan başka, Lees ve 
Castleberry’nin (7) laktoz-yumurta sarısı-glyserol su-
landırıcısı ile dondurdukları spermalarda çözdürme son-
rası buldukları spermatozoa motilitesinden (% 50,2) ve 
yine Uysal ve ark. larının (18) Alman Çoban köpeği 
spermalarını BSA ve yumurta sarısı kombinasyonlarının 
etkisini inceledikleri çalışmalarında saptadıkları motilite 
değerinden (%37,0) yüksek kaydedilmiştir. Anormal 
spermatozoa oranı, laiciphosla dondurulmuş spermalarda 
mtrise göre önemli ölçüde daha düşük saptanmıştır 
(p<0.001). Her iki sulandırıcıyla elde edilen çözdürme 
sonrası anormal spermatozoa oranlarının fertiliteyi olum-
suz etkileyecek düzeylere (% 20) ulaşmadığı gözlen-
miştir (16). Çözdürme sonrası ölü spermatozoa oranı ise 
mtris-B ile diğer sulandırılardakinden önemli ölçüde 
yüksek kaydedilmiştir (p<0.01). 

Yumurta sarısı ve bovine serum albumini (BSA) 
spermayı soğuk şokuna karşı koruyarak kriyoprotektan 
etki göstermektedir (10, 17). Blesbois ve ark. (1), 
sulandırıya membran stabilizatörü olarak bovine serum 
albumini eklenmesinin spermatozoa üzerine olumlu etki-
si olduğunu bildirmişlerdir. Ancak BSA nın en önemli 
özelliklerinden biri de spermanın dondurulması işlemi 
sırasında antioksidan özelliği ile oksidatif reaksiyonlar 
sonucu ortaya çıkan serbest radikalleri elimine etmesi 
yanında soğuk şokunun zararlı etkilerinden (çözdürme 
sonrası spermatozoa motilitesini ve membranlarını) 
spermatozyı korumasıdır (5, 11). Bunlardan başka 
albumin ve HCO3 iyonlarının fare, hamster, tavşan 
spermatozoasının hiperaktivasyonu için gerekli maddeler 
oldukları da belirlenmiştir (23).  

Söz konusu çalışmada, dondurulmuş köpek sperma-
larında BSA’nın yukarıda ifade edilen çok yönlü olumlu 
etkisi ile çözdürme sonrası en yüksek spermatozoa 
motilitesi (% 58.0±11.3) 50 mg/ml BSA+ %10 yumurta 
sarısı bulunduran mtris-A dan elde edilmiştir. Ölü ve 
anormal spermatozoa oranı da normal sayılabilecek ve 
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fertiliteyi etkilemeyecek sınırlar içerisinde kabul edildi-
ğinden, BSA’nın mtris + yumurta sarısı sulandırıcısı ile 
kullanılması, köpek spermatozoasının dondurulması ve 
çözdürülmesi üzerine pozitif etki yaptığını göstermekte-
dir. Dolayısıyla BSA’nın yumurta sarısı ile kombine 
kullanılması durumunda çözdürme sonrası spermatolojik 
parametreleri tek başına yumurta sarısından daha iyi 
koruduğu görülmüştür.  

Bovine serum albumini bulunduran laiciphos sulan-
dırıcısının çözdürme sonrası mtris gibi istenen ölçülerde 
spermatolojik değerlere ulaşılamaması BSA ile ilgili 
değil, büyük olasılıkla laiciphos sulandırıcısının köpek 
spermalarının dondurulması için mtris kadar uygun ol-
mamasından kaynaklanmış olabilir. Çünkü laiciphos-A 
ve B ile elde edilen çözdürme sonrası tüm spermatolojik 
parametrelerde gruplar arasında birbirine yakın değerler 
gözlenmiştir. Dolayısıyla, BSA beklenen olumlu etkisini 
bu sulandırıcı içerisinde göstermediğinden ya da sulandı-
rıcıyla bir geçimsizlik söz konusu olduğundan söz edile-
bilir. 

Bireysel kimi spermatolojik özelliklerin değerlendi-
rilmesinde, çözdürme sonrası en yüksek spermatozoa 
motilitesi % 47.0±2.8 ile 5 nolu köpekten elde edilen 
spermalarda saptanırken, en düşük anormal spermatozoa 
oranı % 10.5±0.6 ile 2 nolu köpeğin, en düşük ölü 
spermatozoa oranı ise % 24.8±1.7 ile 1 nolu köpeğin 
spermalarında kaydedilmiştir. Bu çalışmada, çözdürül-
müş köpek spermalarında spermatozoa motilitesi yönüyle 
bireyler arasında gözlenen farklılıklar önemsiz (p>0.05) 
bulunurken, anormal spermatozoa oranı ve ölü 
spermatozoa oranı yönüyle önemli olmuştur (p<0.05, 
p<0.001). Dolayısıyla her köpeğin spermasının, sulandı-
rıcılardan farklı etkilendiği ve buna bağlı olarak dondur-
ma ve çözdürme işlemlerine dirençlerinin de farklı oldu-
ğundan bahsedilebilir.  

 Araştırmadan elde edilen bulgular değer-
lendirildiğinde, köpek spermasının dondurulmasında 
mtris’in laiciphos’dan daha iyi çalıştığı, BSA’nın da 
yumurta sarısı ile kombine edilmesi durumunda, sper-
matozoa motilitesini geliştirdiği ve spermatozoa mem-
bran bütünlüğünü daha iyi koruduğu gözlenmiştir. 
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