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Özet: Erkek hayvanlarda fertilitenin değerlendirilmesinde ve reprodüktif hastalıkların tanısında seminal plazmanın 
biyokimyasal değerlendirilmesi önemli bir kriterdir. Seminal plazmanın biyokimyasal bileşiminde anormallik olma-
sı, erkek köpeklerdeki infertilite problemini anlamak için seminal plazma içeriği üzerindeki çalışmalara daha fazla 
yoğunlaşılması gerektiğini göstermektedir. Seminal plazmada kalsiyum, magnezyum gibi iz elementlerin anormal 
düzeyleri spermatozoa üretimini, olgunlaşmasını, motilitesini, fertilizasyon kapasitesini ve spermatogenezisi etkile-
yebilmektedir. Sonuç olarak, bu derlemede erkek köpeklerde infertilite problemlerinin saptanmasında seminal plaz-
ma içeriğinin de araştırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Erkek köpek, sperma, seminal plazma, biyokimyasal parametreler. 

The Importance Of The Constituents Of Seminal Plasma In Assessing Fertility In Dogs 

Summary: Biochemical evaluation of seminal plasma is an important criteria in assessing fertility levels and for 
diagnosing male reproductive disorders. The idea that abnormal biochemical composition of seminal plasma might 
be used to determine infertility problems in male dogs draws more interest to the research about the constituents of 
seminal plasma. Abnormal levels of trace elements such as calcium and magnesium in seminal plasma may affect 
spermatogenesis with regard to production, maturation, motility and fertilizing capacity of spermatozoa. In conclu-
sion, this review indicate that the investigation of constituents of seminal plasma should be required to detect the 
infertility problems in male dogs. 
Key Words: Male dog, semen, seminal plasma, biochemical parameters. 

 

Giriş 

Köpek sperması ayrılması her zaman kolay 
olmayan üç fraksiyondan oluşur10,15,21,29. Birinci 
ve üçüncü fraksiyonlar prostatik9,20, ikinci fraksi-
yon ise testisten20 gelmekte olup epididimal kö-
kenlidir. Erkek köpek spermasının fertilizasyon 
kapasitesinin önceden belirlenmesinde sperma-
tozoadan zengin olan ikinci fraksiyonun toplan-
ması ve spermatolojik özelliklerinin değerlendi-
rilmesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Köpekler-
de fertilite değerlendirme metotları arasında 
reprodüktif performans, fiziksel muayene, sper-
matozoon motilitesi, konsantrasyonu ve morfolo-

jik muayenesi sayılmaktadır. Yalnızca belirtilen 
özellikler fertilitenin ortaya konmasında yeterli 
olamamaktadır. Spermanın biyokimyasal olarak 
değerlendirilmesi de büyük önem taşımakta-
dır5,12,13. Araştırmacılar18,25 bu metotların fertilite-
nin belirlenmesinde yararlı olduğunu ancak 
infertilite çeşidinin ayırt edilmesinde yeterli ol-
madığını vurgulamışlardır. Çok sayıda araştırma-
cı7,18,20,25,33 karnitin, alkalen fosfataz (ALP), kanin 
prostat-spesifik arjinin esteraz (CPE) gibi seminal 
göstergeçlerin ölçümünün infertilite çeşidinin 
belirlenmesinde yararlı olacağını bildirmişlerdir. 

Seminal plazmanın bileşimi sperma alma 
şekline, sıklığına, mevsime, beslenmeye ve türle-
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re göre farklılık gösterir3,10. Bileşiminde organik 
madde konsantrasyonu yüksektir ve içeriğindeki 
madde miktarları eklenti üreme bezlerinin fonksi-
yonel durumunu ve epididimisteki değişiklikleri 
yansıtır3. Ayrıca memelilerde seminal plazma 
içeriğindeki elektrolit (sodyum, potasyum, kalsi-
yum, fosfor) lipit ve protein düzeyleri değişkenlik 
gösterir12,27. 

Araştırmacılar seminal plazmadaki kalsi-
yum, magnezyum, çinko gibi iz elementlerin a-
normal seviyelerinin spermatozoanın üretimini, 
olgunlaşmasını, motilitesini, fertilizasyon kapasi-
tesini ve spermatogenezisi etkilediğini belirtmiş-
lerdir22-24,31. Comhaire ve ark.5, seminal plazma-
nın fiziksel ve biyokimyasal kompozisyonundaki 
anomalilerin infertiliteyi işaret edebileceğini vur-
gulamışlardır. Sperma kalitesinde magnezyumun 
kesin rolünün açıklanamadığını belirten Wong ve 
ark.32, bu iyonunun glikolizis, protein sentezi, 
solunum ve reprodüksiyon gibi fonksiyonlarda 
etkili olduğunu bildirmişlerdir.  

Köpek spermasında fruktoz yok denecek 
kadar azdır ve bu durum V. seminalis’ten yoksun 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Köpeklerde tek 
eklenti bezi prostat olup prostatik salgı yüksek 
oranda sodyum ve klor içerir3,6. Ancak köpeklerin 
seminal plazmasında sodyum konsantrasyonunun 
potasyumdan çok yüksek olduğu belirtilmiştir1,7. 

Köpek prostatından salgılanan proteinler 
diğer memelilerden farklıdır8. Örneğin köpekler-
deki asit fosfataz enzimi insan enzimine biyo-
kimyasal yapı olarak oldukça benzer olmasına 
karşın hem seminal plazma hem de prostatik do-
kulardaki konsantrasyonu insandakinden yaklaşık 
100 kat daha azdır8. Bunun yanı sıra serumdaki 
ve seminal plazmadaki asit fosfatazın sağlıklı ve 
prostatik hastalığı olan köpekler arasında büyük 
ölçüde farklılık göstermediği ifade edilmiştir2. 

Köpek prostatik salgısının bir göstergesi 
olarak bilinen arjinin esteraz enzimi insan 
prostatik salgısında olmamasına karşın köpekler-
de salgılanan toplam proteinin %90’ından daha 
fazlasını oluşturmaktadır8. Arjinin esteraz köpek 
prostatından büyük oranlarda salgılanmakta olup 
testosteron hormonunun kontrolü altındadır19. 
Bununla beraber bu enzimin köpeklerde prostat 
hastalıklarındaki rolü açıklanamamıştır16. Mollo 
ve ark.23, ise gelecekteki araştırmalarda köpekler-
deki arjinin esterazın nonneoplastik prostatik 
hastalıklardaki kesin rolünün aydınlatılması ge-
rektiği üzerinde durmuşlardır. 

Köpek seminal plazmasında karnitinin ana 
kaynağının epididimis olduğu düşünülmekte di-
ğer pek çok türde de epididimiste yüksek oranda 
bulunmaktadır26. Olson ve ark.26, köpeklerde tam 
bir ejakulasyondan sonra süpernatanttaki karnitin 
konsantrasyonunun 100 nmol/ml’dan düşük dü-
zeyde olmasının büyük olasılıkla testis kanalla-
rında bilateral bir blokajın şekillendiğinin işareti 
olacağını bildirmiştir. Aynı araştırıcılar köpekler-
de seminal plazmadaki ortalama karnitin konsant-
rasyonunu sağlıklı, vazektomize ve kastre edilen 
olmak üzere sırasıyla; 946±345 nmol/ml, 49±9 
nmol/ml ve 14±5 nmol/ml olarak saptamışlardır.  

Köpeklerde azoospermi ve oligospermi ol-
guları, tamamlanmamış ejakulasyon, spermato-
genik hatalar, testis kanal sisteminin blokajı ve 
kongenital aplazisi, epididimisin adenokarsino-
mu, epididimitis ve travma gibi pek çok 
testiküler, obstruktif ve fonksiyonel nedenlerden 
kaynaklanabilir4,25. Bu nedenle araştırmacı-
lar21,25,28 tarafından karnitin ve alkalen fosfataz 
düzeylerinin azoospermi ve oligospermi olguları-
nın tanısında çok yararlı metotlar olduğu vurgu-
lanmıştır. Özellikle insanlarda yapılan bir araş-
tırmada seminal plazmadaki karnitin düzeyi ile 
spermatozoanın motilitesi ve olgunlaşması ara-
sında bağlantı kurulmuş ve düşük karnitin düze-
yinin obstruktif azoospermia’nın tanısının göster-
gesi olduğu bildirilmiştir32. 

Köpeklerde sperma fraksiyonlarının biyo-
kimyasal özelliklerini ortaya koyan fazla sayıda 
kaynağa rastlanamamıştır. Ejakulatın üç fraksiyo-
nunu biyokimyasal olarak inceleyen England ve 
ark.9, toplam protein, kalsiyum, magnezyum, 
fosfor, kreatinin, sodyum ve potasyum değerlerini 
birinci, ikinci ve üçüncü fraksiyonda sırasıyla 
14.4 g litre-1, 0.31 mmol litre-1,0.85 mmol litre-

1,1.14 mmol litre-1, 468 µmmol litre-1,146 mmol 
litre-1,7.57 mmol litre-1; 42.5 g litre-1, 0.46 mmol 
litre-1,1.12 mmol litre-1,1.34 mmol litre-1, 145 
µmmol litre-1,145 mmol litre-1, 10.78 mmol litre-1; 
30.7 glitre-1, 0.31 mmol litre-1,0.84 mmol litre-

1,0.31 mmol litre-1, 103 µmmol litre-1,143 mmol 
litre-1, 10.27 mmol litre-1 olarak bildirmişlerdir. 
Aynı araştırmacılar 6 saat arayla spermanın tüm 
fraksiyonlarını toplamışlar ve fraksiyonlar arasın-
da sodyum, magnezyum ve kalsiyum konsantras-
yonları arasında önemli bir farklılık saptamamış-
lardır. Aynı araştırmada toplam protein konsant-
rasyonu ise ikinci fraksiyonda birinci fraksiyon-
dan belirgin bir şekilde yüksek bulunmuş ve bu 
değerdeki değişikliğin ikinci ve üçüncü fraksi-
yonların içerdiği epididimal salgıdan kaynaklana-
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bileceği, ayrıca birinci fraksiyondaki yüksek 
kreatinin konsantrasyonunun ise idrar kontami-
nasyonundan kaynaklanabileceği ifade edilmiştir 

Köpeklerde toplam protein, kalsiyum ve 
magnezyum değerlerini Brooks3 tüm ejakulatta 
sırasıyla 30 mg/ml, 0,85 mmol/l ve 1.1 mmol/l 
olarak belirtilmiştir. Christiansen4, ise sodyum, 
potasyum, magnezyum ve kalsiyum değerlerini 
sırasıyla birinci fraksiyondan elde ettiği seminal 
plazma örneklerinde 145±6 mEq/l, 14.6±2.1 
mEq/l, 0.62±0.20 mEq/l, 0.63±0.37 mEq/l; ikinci 
fraksiyonda 122±1.8 mEq/, 12,9 ± 1.8 mEq/l, 
0,46 ± 0,26 mEq/l ve 0,37 ± 0,07 mEq/l ve üçün-
cü fraksiyonda ise 156±11 mEq/l, 7.0±3.2 mEq/l, 
0.17±0.09 mEq/l, 0.24±0.07 mEq/l olarak bildir-
miştir. Günay ve ark.16, ejakulatın ikinci fraksi-
yonuna ait seminal plazma örneklerinde toplam 
protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, 
potasyum ve ALP değerlerini sırasıyla; 39.1±7.7 
g/l, 0.87±0.066 mEq/l, 0.96±0.23 mEq/l, 
1.85±0.31 mEq/l, 142.52±9.62 mEq/l, 12.90±1.78 
mEq/l ve 4189±526.2 U/l olarak bulduklarını 
bildirmişlerdir. 

Vasektomize edildikten sonra köpeklerde 
biyokimyasal özelliklerin değiştiği belirtilmiş, 
özellikle de kalsiyum içeriğinin testiküler sıvının 
ve spermatozoanın yokluğuna bağlı olarak önemli 
ölçüde düştüğü, laktik asit düzeyinin arttığı ve bu 
artışın da spermatozoanın olmamasına bağlı ola-
rak laktik asidin kullanılmamasından dolayı şekil-
lendiği açıklanmıştır4. İnsanlarda yapılan bir araş-
tırmada17 ise vasektomize edilmiş ve edilmemiş 
gruplar arasında toplam protein konsantrasyonları 
arasında az da olsa farklılık saptanmış ve bu de-
ğerlerin sırasıyla 37,90±56,06 µg/l ve 
39,89±10,94 µg/l olarak bulunduğu bildirilmiştir 

Çok sayıda araştırmada11,13,14,18,20,23,26, semi-
nal plazmanın biyokimyasal içeriği ile sperma-
tolojik özellikler arasında önemli korelasyonlar 
bulunduğu bildirilmiştir. Seminal plazmanın içe-
riğindeki madde konsantrasyonları ile spermato-
lojik özellikler arasında bağlantı kuran kimi araş-
tırmacılar11,14,16 ise motilite ile sodyum konsant-
rasyonu arasında pozitif, potasyum ile de negatif 
bir korelasyon olduğunu ifade etmişlerdir.  

Köpek seminal plazmasındaki ALP aktivi-
tesi epididimiste çok yüksek, testis ve prostatta 
daha düşük oranlarda bulunmaktadır. Köpek 
seminal plazmasındaki ALP’nin büyük bir bölü-
münün prostattan değil epididimisten geldiği 
bildirilmiştir11,20. Seminal plazmadaki ALP oranı-
nın serumda ölçülen metotla ölçülmekte olduğu 

belirtilmiş ve fertil köpeklerdeki düzeyinin 5000-
40.000 IU/l arasında değiştiği, spermanın ikinci 
fraksiyonundaki ALP düzeyinin ise ≤ 5000 IU/l 
olduğu bildirilmiştir18. Araştırmacılar13,18,20 ALP 
düzeyinin seminal plazmada bu değerden daha 
düşük bulunması durumunda ya ikinci fraksiyo-
nun tam toplanamamış veya hiç toplanamamış 
olduğunu ya da epididimis veya vasa deferenste 
bilateral bir obstruksiyon şekillendiğini ifade 
etmişlerdir. ALP düzeyinin belirtilen bu değerden 
çok yüksek bulunmasının ya ikinci fraksiyonda 
hiç spermatozoa olmadığını, ya gonadal disfonk-
siyonu ya da epididimisin proksimalinde bilateral 
tıkanma şekillendiğinin kanıtı olacağını vurgula-
mıştır25. 

Mollo ve ark.23 yaptıkları bir araştırmada 
seminal plazmadaki ALP düzeyi ile spermatozoa 
konsantrasyonu arasında pozitif korelasyon bul-
duklarını ve bu enzimin spermatozoa olgunlaşma-
sının bazı basamakları ile doğrudan ilgili olabile-
ceğini vurgulamışlardır. Aynı pozitif korelasyon 
insanlarda yapılan bir araştırmada da30 saptanmış-
tır. Günay ve ark.16, Alman Çoban köpeklerinden 
topladıkları ikinci fraksiyondan elde ettikleri 
seminal plazma örneklerinde ortalama ALP düze-
yini 4189±526.1 IU/l olarak saptamışlar ve ALP 
düzeyi ile spermatozoa konsantrasyonu arasında 
pozitif korelasyon bulduklarını belirtmişlerdir. 
Ayrıca aynı araştırmacılar motilite ile sodyum 
konsantrasyonu arasında da pozitif korelasyon 
saptamışlardır. 

Sonuç olarak, sunulan derlemede köpekler-
de spermatolojik bulguların incelenmesinin yanı 
sıra seminal plazma içeriğinin ortaya konmasının 
fertilitenin olumlu yönde değerlendirilmesinde 
önemli bir kriter olabileceği ve erkek köpeklerde 
infertilitenin saptanmasında seminal plazma içe-
riğinin de araştırılması gerekliliği vurgulanmak 
istenmiştir. Bunun yanı sıra seminal plazma içeri-
ğindeki madde düzeylerinin ile spermatolojik 
değerler arasındaki korelasyonların ortaya kon-
masının sperma kalitesinin belirlenmesinde ve 
fertilitenin değerlendirilmesinde yardımcı ve des-
tek bir teknik olabileceği düşünülmektedir. 
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