
Fruktoz , Trehaloz ve Sükroz  çeren Tris Bazl  Suland ya Kolesterol Yüklü 

Siklodekstrin (CLC) lavesinin Koç Spermas n Dondurulabilirlik ve Çözüm Sonu 

Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Ara lmas  

ÖZET 

 

 Bu çal man n amac  koç spermas n dondurulmas  s ras nda ortaya ç kan ve 

tohumlamalardan sonra gebelik oranlar n önemli ölçüde dü mesine yol açan spermatozoon 

membran hasarlar n minimize edilmesi amac yla Fruktoz, Trehaloz ve Sükroz içeren 

suland ya kolesterol ilavesinin dondurma s ras ndaki koruyucu etkisi ve çözüm sonu 

spermatolojik parametreler üzerine etkinli inin ara lmas r. 

Çal mada toplam 5 ba  K rc k rk  koç ve bu koçlardan elektro-ejakulatör 

kullan larak toplanan ejakülatlar kullan ld . Al nan sperma örnekleri motilite ve anormal 

spermatozoon oranlar  yönünden muayene edildi. Toplanan ejekülat spermatozoon 

yo unluklar  hemositometrik yöntemle belirlendi, ejekülatlar biri CLC içermeyen grup di eri 

de CLC (120x106 spermatozoon /3mg) içeren grup olmak üzere 2 e it k sma ayr ld . 35oC de 

15 dk nkübasyondan sonra CLC içeren ve CLC içermeyen gruplar  her ikisi de 3 alt gruba 

ayr ld . Bu alt gruplar fruktoz, sükroz ve trehaloz solüsyonlar yla suland ld  ve payetlere 

çekildi. Payetler equlibrasyon i lemi için beklemeye b rak ld . Equlibrasyon i leminden sonra 

payetler s  azot buhar nda dondurularak s  azotun içinde sakland . Çözülen payetlerden 

spermatozoa motilitesi, ölü-canl  ve anormal spermatozoon oranlar , spermatozoon membran 

bütünlü ünü ve prematüre akrozom reaksiyonuna giren spermatozoon oranlar n 

belirlenmesi amac yla örnekler al nd . 

Yap lan çözüm sonu muayeneler sonucunda motilite aç ndan eker gruplar  aras nda 

istatiksel bir farkl k görülmezken en iyi sonuçlar CLC içeren CLC-trehaloz (%54.5±3.28) ve 

CLC-fruktoz (%54±2.86) gruplar nda elde edildi. Canl  spermatozoon oranlar nda ise CLC 

içeren fruktoz ve sükroz grubunun CLC içermeyen fruktoz ve sukroz grubuyla aras nda 

istatiksel bir farkl k gözlendi (P<0.05). Anormal spermatozoon oranlar nda ise gruplar aras  

fark bulunmad . Sa lam plazma membran na sahip spermatozoon oran  ve canl -sa lam 

plazma membran na sahip spermatozoon oranlar  aç ndan CLC-trehaloz grubunda bulundu. 

Prematüre akrozom reaksiyonuna giren spermatozoon oranlar  CLC içeren eker gruplar nda 



CLC içermeyen gruplara göre önemli derecede dü ük bulundu. CLC içeren ve CLC 

içermeyen gruplar aras ndaki fark istatiksel olarak önemli bulundu (P<0.05). 

Sonuç olarak, kullan lan ekerlerin baz  parametreler üzerine etkisi önemli olmakla 

beraber CLC’nin koruyucu etkisinin çok daha belirgin oldu u saptand . 
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