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Özet: Bu çalışmada koç spermasının sezona geçiş döneminde ve sezonda dondurulabilirliğinin araştırılması amaç-
landı. Çalışmada, alınan koç spermaları Tris- yumurta sarısı sulandırıcısı ile 1:1 oranında sulandırılarak 0.25 ml.lik 
payetlerde finalde %5 gliserol içerecek şekilde hem sezona geçiş döneminde hem de sıfat sezonunda donduruldu. 
Sıfat sezonuna geçiş döneminde ve sezonda alınan taze sperma öneklerindeki yoğunluk, kitle hareketi, motilite ve 
toplam morfolojik bozukluk değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel fark saptanmıştır. Çözüm sonrası motilite sıfat 
sezonunda sezona geçiş döneminden daha yüksek bulunmuştur (P<0.01). Çözüm sonrası akrozomal ve toplam 
morfolojk bozukluk oranları ise sezona geçiş döneminde sıfat sezonundan daha yüksek bulunmuştur (P<0.01). So-
nuç olarak; sunulan çalışmada sıfat sezonunda koç spermasının dondurulabilirliği daha üstün bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Koç, donmuş sperma, sıfat sezonu. 

Investigations of Freezability of Ram Semen During the Transition From  
Non-Breeding to the Natural Breeding and Breeding Season 

Summary: The aim of this study was investigated of freezability of ram semen during the transition from non-
breeding to the natural breeding and breeding season. In this study, collected ram semen was diluted Tris-egg yolk 
extender in 1:1 ratio finally including 5% glycerol and frozen in 0.25 ml straws both during the transition from non-
breeding to the natural breeding and breeding season. There were statistically differences in the values of concentra-
tion, mass activity, motility and total morphological defects in fresh semen during the transition from non-breeding 
to the natural breeding season compared with that of the breeding season. Postthaw motility was found higher in 
breeding season than during the transition from non-breeding to the natural breeding season (P<0.01). Postthaw 
acrosomal and total morphological defects were higher during the transition from non-breeding to the natural breed-
ing season than breeding season (P<0.01). In conclusion, the present study indicated that the freezability of ram 
semen was found more remarkable in breeding season. 
Key Words: Ram, frozen semen, breeding season. 
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Giriş 

Koçlardaki sperma üretimini ırk, yaş, ısı, 
nem, bakım ve gün ışığının uzunluğu gibi çevre 
faktörlerinin etkilediği ve bu faktörlerin sperma-
tolojik özelliklerde büyük varyasyonlar oluştur-
duğu bildirilmektedir14,21,27. Özellikle koçlardaki 
reprodüktif aktivitenin yılın belli dönemlerin-
de5,17,19 etkilendiği bildirilmiştir.Günümüzde koç 
sperması ile yoğun çalışmalar yapılmasına, çeşitli 
sulandırıcılar ve gliserol oranları denenmesine 
rağmen çözüm sonrası elde edilen başarılar sınırlı 
düzeyde kalmıştır.  

Araştırmacılar1,15,23,24 tarafından dondurma 
oranı, çözme ısısı, sulandırıcı çeşidi ve gliserol 
konsantrasyonlarının koç sperması üzerine etkile-
ri tartışılmıştır. Çözündürülmüş koç sperması ile 
sun’i tohumlama çalışmaları sonrasında fertilite 
oranları düşüktür16. Koç spermatozoası dondurma 
yöntemi sırasında oluşan ekstrem ısı değişiklikle-
rine karşı oldukça duyarlıdır25. Çözüm sonrası 
motilitenin donmuş-çözünmüş spermanın kalite-
sini belirlemede değerli bir parametre olduğu 
bildirilmiştir20,31,32. Koç spermasının kalitesi ge-
nellikle sulandırıcı çeşidi, kendi morfolojik yapısı 
ve kriyoprotektif ajanların konsantrasyonlarından 
etkilenmektedir2,9-12. Dondurma işleminin koç 
spermasının erken kapasitasyonunu uyardığı ta-
nımlanmıştır2. Bag ve ark3, başlangıç dondurma 
ısısının çözüm sonrasını takiben spermatozozon 
motilitesi üzerine çok önemli etkisinin olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Pek çok çalışmada5,19,21,22,27 mevsimsel de-
ğişimlerin koç spermasının özelliklerini etkilediği 
bildirilmiştir. Araştırmacılar13,22 çiftleşme sezo-
nunda dondurulan koç spermasının dondurula-
bilme şansının daha yüksek olduğunu vurgula-
mışlardır.  

Sunulan araştırmada; sıfat sezonuna geçiş 
döneminin ve sıfat sezonunun koç spermasının 
dondurulabilirliğini üzerine etkilerinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Çalışmada materyal olarak, Bandırma Ko-
yunculuk Araştırma Enstitüsü’nde bulunan Meri-

nos ırkı 2 adet koç kullanıldı. Araştırmaya baş-
lanmadan önce sıfat sezonuna geçiş döneminde 
işletmede bulunan 7 baş koçtan 10’ar ejakulat 
alındı ve en iyi spermatolojik özelliğe sahip olan 
2 koç araştırmada kullanılmak üzere seçildi. Sıfat 
sezonunda da seçilen 2 koç kullanıldı. Her koçtan 
sperma gün aşırı sun’i vajen yöntemiyle, sıfat 
sezonuna geçiş döneminde 10 defa ve sıfat sezo-
nunda 4 defa olmak üzere alındı. Alınan toplam 
28 ejakulat Tris sulandırıcısı (Tris hydro-
xymethyl-aminomethane 36g/l, sitrik asit 19 g/l, 
fruktoz 0.5 g/l, %20 (V/V) yumurta sarısı) ile 1:1 
oranında sulandırılarak finalde %5 gliserol içere-
cek şekilde 0.25 ml’lik payetlerde donduruldu. 
Her koçun her ejakulatından 3 payet olmak üzere 
toplam 84 payet 37°C’da 30 sn.’de çözündürüldü. 
Taze spermadaki ve dondurma işleminin ekili-
brasyon ve çözüm sonu aşamalarında motilite, ak-
rozomal ve toplam morfolojik defektli sperma-
tozoon oranları saptandı. 

Motilite faz kontrast mikroskopta x40 bü-
yütmede değerlendirildi. Anormal spermatozoa 
oranı Eozin-nigrozin ve akrozomal defektli 
spermatozoa oranı ise Giemsa boyama tekniği ile 
saptandı. Morfolojik muayenelerde de her 
preparattan toplam 200 spermatozoon sayıldı. 
Sezonlara göre elde edilen bireysel ve genel 
spermatolojik bulgular ile ekilibrasyon ve çözüm 
sonrası saptanan sonuçların istatistiksel değerlen-
dirilmesinde “Paired Samples t-Test”, sezonlara 
göre çözüm sonrası spermatolojik bulgular ara-
sındaki korelasyonları belirlemek için ise “Pear-
son Correlation Test” kullanıldı. 

Bulgular 

Sunulan çalışmada sezona geçiş döneminde 
ve sezonda koçların taze spermalarında saptanan 
bireysel spermatolojik bulgular Tablo I’de, genel 
spermatolojik bulgular Tablo II’de, ekilibrasyon 
sonrası motilite, akrozomal ve toplam morfolojik 
bozukluk oranları Tablo III’de, çözüm sonrası 
motilite, akrozomal ve toplam morfolojik bozuk-
luk oranları Tablo IV’de, sezonlara göre çözüm 
sonrası spermatolojik bulgular arasındaki kore-
lasyon tablosu ise Tablo V’de sunulmuştur.  
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Tablo I. Sıfat Sezonuna Geçiş Döneminde ve 
Sezonda Koçların Taze Spermaların-
da Saptanan Bireysel Spermatolojik 
Bulgular 

Table I. Individual Spermatological Findings 
in Fresh Ram Semen During The 
Transition From Non-Breeding To 
The Natural Breeding And Breeding 
Season 

Dönem Koç 
no n Hacim 

(ml) 
Yoğunluk 
(x109/ ml) 

Mass Akt  
(1-4) 

Motilite 
(%) 

Akrozom 
(%) 

TMB 
(%) 

60 10 
1.0 
± 

0.2 

2420.0 
± 

184.6 

1.9 
± 

0.2 

73.5 
± 

1.9 

8.4 
± 

0.7 

11.5 
± 

1.2 Sezona  
geçiş 

570 10 
1.0 
± 

0.6 

2633.0 
± 

201.5 

2.1 
± 

0.2 

73.0 
± 

1.3 

6.7 
± 

1.0 

10.3 
± 

1.2 

60 4 
1.0 
± 

0.2 

2905.0 
± 

66.4 

3.5 
± 

0.3 

80.0 
± 

2. 9 

6.1 
± 

1.2 

16.1 
± 

1.6 
Sezon 

570 4 
1.0 
± 

0.2 

3682.5 
± 

270.0 

4.0 
± 

0.0 

78.8 
± 

2.4 

5.4 
± 

1.1 

14.9 
± 

1.3 

TMB=Toplam morfolojik bozukluk oranı 
TMB= Total morphological defects 
Mass Akt: Mass aktivite 

 

Tablo II. Sıfat Sezonuna Geçiş Döneminde ve 
Sezonda Taze Spermada Saptanan 
Genel Spermatolojik Bulgular 

Table II. Spermatological Findings in Fresh 
Semen During The Transition From 
Non-Breeding To The Natural 
Breeding And Breeding Season 

Dönem n Hacim 
(ml) 

Yoğunluk 
(*109) 

Mas akt 
(+) 

Motilite 
(%) 

Akrozom 
(%) 

TMB 
(%) 

Sezona 
giriş 20 

0.98 
± 

0.1 

2526.5 
± 

135.2* 

2.0 
± 

0.1*** 

73.3 
± 

1.1* 

7.5 
± 

0.6 

10.9 
± 

0.8*** 

Sezon 8 
1.01 

± 
0.1 

3293.7 
± 

195.3* 

3.75 
± 

0.2*** 

79.4 
± 

1.8* 

5.8 
± 

0.8 

15.5 
± 

1.0*** 

*P<0.05, ***P<0.001 
TMB=Toplam morfolojik bozukluk oranı 
TMB= Total morphological defects 

 
Tablo III. Ekilibrasyon Sonrası Saptanan 

Spermatolojik Bulgular 
Table III. Spermatological Findings After 

Equilibration 

Dönem n Motilite 
(%) Akrozom (%) TMB 

(%) 
Sezona  
geçiş 20 47.25±2.4*** 19.0±1.2*** 23.6±1.3* 

Sezon 8 69.38±1.1*** 8.6±0.6*** 17.0±0.8* 

*P<0.05, ***P<0.001 
TMB=Toplam morfolojik bozukluk oranı 
TMB= Total morphological defects 

Tablo IV. Çözüm Sonrası Saptanan 
Spermatolojik Bulgular 

Table IV. Spermatological Findings After 
Thawing 

Dönem 
n  

(çözülen  
payet sayısı) 

Motilite 
(%) 

Akrozom 
(%) 

TMB 
(%) 

Sezona  
geçiş 60 17.8±1.9** 73.6±2.1** 74.4±2.1** 

Sezon 24 42.7±2.3** 50.16±2.1** 51.3±2.2** 

**P<0.01 
TMB=Toplam morfolojik bozukluk oranı 
TMB= Total morphological defects 

 
Tablo V. Sezonlara Göre Çözüm Sonrası 

Spermatolojik Bulgular Arasındaki 
Korelasyon Tablosu 

Table V. Correlations between 
Spermatological Findings After 
Thawing According to Seasons 

Dönem  Akrozom 
(%) 

TMB 
(%) 

Motilite (%) *** *** 
Sezona  
geçiş Akrozom - *** 

Motilite (%) ** ** 

Sezon 
Akrozom - *** 

TMB=Toplam morfolojik bozukluk oranı 
TMB= Total morphological defects 
**P<0.01, ***P<0.001 

 

Tartışma ve Sonuç 

Sunulan çalışmada sezona geçiş döneminde 
ve sezonda koçlar arasında bireysel spermatolojik 
özellikler dikkate alındığında istatistiksel olarak 
bir fark bulunmamıştır. Taze sperma bulguları 
genel olarak değerlendirildiğinde ise sezona geçiş 
ve sıfat sezonu arasında yoğunluk, mass aktivite, 
motilite ve toplam morfolojik bozukluk oranları 
arasında istatistiksel olarak fark saptanmıştır. 
Bazı araştırmacılar koçlarda mevsimin bütün 
spermatolojik özellikler üzerine etkili olduğunu 
bildirmişlerdir7,18,29,30. Ayrıca mevsimlere bağlı 
olarak gonadotropin seviyelerindeki ve bunların 
testis reseptörlerindeki değişimlerin, endokrin 
gonad fonksiyonunu ve seminal bezlerle 
epididimis sekresyonlarını etkilediği bildirilmiş-
tir4,28,33. 
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Araştırmacılar4,6,8 spermatozoon konsant-
rasyonu ile mevsimler arasında da korelasyonla-
rın varlığını vurgulamışlardır. Sunulan araştırma-
da da araştırmacıların bulguları ile uyumlu olarak 
sezon dışında spermatozoon yoğunluğunun se-
zondan daha az olduğu (P<0.05), sezonda koçla-
rın spermalarında yoğunluk artışı olduğu dikkati 
çekti.  

Smith ve ark.28, koçlarda mevsimsel deği-
şikliklerin sperma parametreleri üzerine etkili 
olduğunu ve dolayısıyla seminal plazmadaki spe-
sifik proteinlerin yokluğunun ve toplam protein 
konsantrasyonlarındaki azalmanın donmuş sper-
madaki düşük motilite ile bağlantılı olabileceğini 
vurgulamışlardır. Sunulan araştırmada ise sezona 
geçiş dönemi ile karşılaştırıldığında sezonda 
ekilibrasyon sonrası (P<0.001) ve çözüm sonra-
sında motilitede artış, akrozomal ve toplam mor-
folojik bozukluk oranlarında ise azalma olduğu 
belirlendi 

Salamon ve Maxwell25,26 koçlarda çözüm 
sonrası akrozomal bütünlük ile motilite arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Sunulan 
çalışmada da hem sezonda hem de sezona geçiş 
dönemlerinde motilite ile akrozomal bozukluk 
oranı arasında negatif korelasyon bulunmuştur 
(P<0.01) (Tablo V). Bunun yanı sıra motilite ile 
toplam morfolojik bozukluk oranları arasında ve 
akrozom ile toplam morfolojik bozukluk oranları 
arasında negatif korelasyonlar (P<0.001) tespit 
edilmiştir. 

Fiser ve ark.12 sezon içinde alınan koç 
spermasının dondurulabilme başarısının daha 
yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim sunulan 
çalışmada sezonda çözüm sonrası elde edilen 
spermatolojik bulguların sezona geçiş dönemine 
oranla daha iyi olduğu saptanmıştır. Öztürkler ve 
ark.22, 6 Kıvırcık koçtan aldıkları sperma örnekle-
rini mevsim içi ve mevsim dışında süt tozu-
yumurta sarısı-fruktoz sulandırıcısıyla dondur-
muşlar, eritme sonrasındaki motilite, akrozom ve 
toplam morfolojik bozukluk oranlarını mevsim 
içinde ve dışında sırasıyla; 52.60±10.97, 49.60± 
14.58, 50.03±14.52; 35.35± 12.33, 55.41±11.66, 
55.24±12.59 olarak saptamışlardır. Sunulan ça-
lışmada çözüm sonrasındaki değerler Öztürkler 
ve ark’nın22 saptadığı değerlerle karşılaştırıldı-
ğında sezonda motilite düşük, akrozomal ve top-
lam morfolojik bozukluk oranları benzer, sezona 
geçiş değerleri sezon dışı değerler ile karşılaştı-
rıldığında ise motilite düşük, akrozomal ve top-
lam morfolojik bozukluk oranları yüksek bulun-
muştur.  

Sonuç olarak; gerek taze spermadan, ge-
rekse çözüm sonrasında elde edilen bulguların 
ışığında, sıfat sezonunda alınan koç spermasının 
sezona geçiş dönemine oranla daha kaliteli ve 
dondurmaya daha uygun olduğu sonucuna varıl-
mıştır. 
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