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Summary

The mean number of spermatozoons in one insemination dose of frozen bull semen range§ from 15 to 25
milions. The article discusses relationships between the possibility to reduce the number of spermatozoons
and the results of pregnancies in cows. It also presents new opinions on the significance of an,appropńat
quality of semen and inseminatjon techniques.
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Typowa dawka nasienia mrozonego uzywanego do
inseminacji krów zawiera na ogół około 15-20 mln
plemników. Podobne wartości tj. od 15 do 25 mln
plemników w dawce - z niewielkimi wyjątkami (Ho-
landia, Francja), przyjmowanę sązaoptymalne w kra-
jach UE (6). Dotychczasowe wymagania krajowe od-
nośrrie do wartości biologicznej nasienia mrozonego
zawartę są w Instrukcji.Ministerstwa Rolnictwa, Le-
śnictwa i Gospodarki Zywnościowej Departamentu
Weterynarii z 1981 r. oraz instrukcji CHZH z 1994 r.

W myśl przepisów jedna dawka inseminacyjna nasie-
nia powinna zawierać nie mniej niż l0 x 106 plemni-
ków. o ruchu postępowym,przy zaŁożeniu, ze ruch ten
wykazuj e przynajmn iej 50% plemników (1 4, 19, 20).
podobne wartości w odniesieniu do wielkości dawki
inseminacyjnej u buhajów przyjmowane są w nowo
przygotowywanych rozporządzeniach Ministra Rolni c-
twa i Gospodarki Zywnościowej do ustawy z dn.24
kwietnia I99] r. o zwalczaniu chorób zakaźnych,ba-
daniu zwterzątrzeżnych i mięsa oraz Państwowej In-
spekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji ho-
dowli i rozrodzię zwierząt gospodarskich z dn. 20
sierpnia 1997 r.

Znowszych obserwacji wynika jednak, ze w odnie-
sieniu do pewnej grupy buhajów - możliwe jest bez
szkody dla uzyskiwania optymalnych wyników zacie-
leń - obnjżenie liczby plemników w dawce insemina-
cyJneJ.

Z hist"otycznych juz badań Sullivana (27) wynika,
ze optymalna dawka inseminacyjna powinna zawle-
rać po rozmrożęniu - w odniesieniu do większości
buhajów około 10 milionów ruchliwychplemnikow

oraz około 15 mjlionów zywych plemników u buha-
jów o płodności poniżej średniej. W praktyce całko-
wita dawka inseminacyjnabyła dwukrotnie wyższa l
wynosiła 20-30 mln plemników, proces mrozenia bo-
wiem - uwzględniając stosowaną wówczas technikę
zamr ażania na s i e n i a - p r ze żyw ało 40 - 5 0% p l emn ikó w.
Obecnie, biorąc pod uwagę stosowanie nowoczesnych
metod konfekcj onowani a, r ozrzedzani a, nowych ge-
neracji antybiotykow oTaz metod mrozenia, odsetek
plemników ruchliwych po rozmrożeniu jest znacznlę
wyZSZy.

Kommisrud i wsp. (8) donoszą że płodność krów
nie ulega obniżeniu o ile do unasienianiaużytazostaje
dawka zawterająca 12-18 x 106 plemników. Podkre-
ślają oni, ze w odniesieniu do buhajow o najlepszej
płodności lepsze wyniki uzyskiwano korzystając z na-
sienia zawierającego nie I5 lecz 12 milionow plemni-
ków w dawce. Foote i Kaproth (3), przedstawili anali-
zę ponad 30 tys. unasienień dokonanych na ptzestrze-
ni kilkunastulatprzez firmę Genex. W tym okresie do
inseminacj i uzywano wyłącznie nasi enia r ozrzędzo -

nego mlekiem pełnym z dodatkiem glicerolu, zawie-
rającego w jednej dawce od 40 do l0 milionów plem-
ników. W trzech rożnych doświadczeniach porówny-
wano wskaznik niepowtarzalności. Uzyskane wyniki
upowazniały do konkluzji, że całkowita Ilczba plem-
ników w słomce o pojemności 0,5 ml, wystarczająca
do uzyskania ponad ]0oń zacięleń moze być obecnie
obniżona do 10 x 10ó (około 5 x 106 plemników ru-
chliwych), bez ujemnego wpływu na płodność krórv,
pod warunkiem korzystania z usług inseminatorów
mających odpowiednie kompetencje. Gerard i Hurn-



blot (4) donosili o nieistotnym obniżaniu się wskazni-
ka niepowtarzalności ruędu 3,5% jeśli do inseminacji
użyto nasienia zawterającego 8 x 106 plemników w
dawce zamtast p orcj i z dwukrotni e większą 1 tczb ą ga-

met męskich. Jeszcze mniejszą dawkę nasienia zasto-
sował Pace i wsp. (17). Jeśli do inseminacji użyto da-
wek zawierających I8,2 x 10ó lub 4,7 x 106 plemni-
ków ruchliwych wyniki niepowtarzalności obniżały się
z 69 do 640ń. Równocześnie dodają oni, że odsetek
plemników ruchliwych wynosił od 35 do 60Y".

Nehring i wsp. (15) oceniali wyniki niepowtarzal-
ności po inseminacji nasieniem mrozonym zawierają-
cym 16, 12, 8 lub 4 x 106 plemników w dawce inse-
minacyjnej. Nie stwierdzono istotnych rożnic w od-
niesieniu do niepowtarza|ności dla nasienia zawięra-
jącego 16 lub 12 x 106 plemników oraz8lub 4 x 106

plemników. Problemy płodności pojawiały się dopie-
ro wówczas kiedy całkowita liczbaplemników w daw-
ce była niższantż I0 x 106. Ogółem w grupie ocenia-
nych buh aj ó w u 40oń wyniki zacięIęń obniżaĘ s i ę oko -

ło I0oń wówczas, kiedy porcja nasienia zawierała
4 x 1 06 plemników, u 20oń rekomendowana była daw-
ka zawterĄąca 12 x 106 plemników u 40Yo pozosta-

Ęch natomiast, wystarczającąbyła dawka o koncen-
tracji plemników 8 x 106 plemników. Autorzy suge-
rują że w przypadku czołowych buhajów, przedprzy-
stąpieniem do produkcji dawek nasienia o obniżonej
Itczbte plemników niezbędne wydaje się przeprowa-
dzenie dokładniejszych testów (in vivo t in vitro) ce-
Iem zab ezpteczęnta przed ewentualnym obniżeniem
płodności u krów.

Pewnym coraz częściej podnoszonym problemem
przy lzyskiwaniu nasienia o obniżonej liczbie plem-
ników w dawce jest - w przypadku stosowania sło-
mek firmy Cassou o pojemności 0,25 ml - koniecz-
ność większęgo tozrzędzenia nasienia. Silniejsze roz-
cieńczenie nasienia zwiększa ryzyko obniżenia jego
parametrów jakościowych. W związku z tym zapro-
ponowano, by konwencjonalnie rozcięńczane nasie-
nie umieszczaó w słomkach o pojemności 0,125 ml.
W celu weryfikacji tej tezy oceniano po rozmrozeniu
ruch plemników, odsetek plemników o ruchu postę-
powym orazprzeprowadzano próbę z błękitem anili-
nowym dla dawek zawierających od 5 do 15 x 106

plemników umieszczonych w słomkach o poj emno ści
0,ż5 0 i 0,Iż5 . Po szczególne porcj e nasienia przy goto -

wyvvano z rozctęiczonego nasienia zawterającego w
1 ml od 20 do 60 x 106 ml plemnikow. Zgodntę zprzę-
widywaniami, zmniejszenie liczby plemników w daw-
ce do 5 x 106 orazzastosowanie słomek o pojemności
0,I2 5 pozwo liło na zachow ani e p arametrów j ako ś cio -

wych nasienia porównywalnych do uzyskiw any ch przy
zastosowaniu słomek o pojemności 0,250 zawterają-
cych 15 x 106 plemników w dawce. We wcześniejszych
b adaniach wykazano nadto, żę nię ma r ożnic w odnie -

sieniu do temperatlry zamrażania i rozmrażania d|a
słomek o pojemnościach tradycyjnych i pojemności
zredukowanej o połowę (8). W konkluzji autorzy su-

gerują że w odniesieniu do stosowanych obecnie tech-
nologii produkcji nasienia istnieje realna możliwość
obniżenia całkowitej Itczby plemników w dawce do
15 x 106. Najnizsządawkę inseminacyjnąw odniesie-
niu do nasienia mrożonego stosowali Shanonn i Msh-
wanath (26) oraz inni (25, 28). Pierwsi podają żę ob-
nizenie dawki inseminacyjnej w przypadku nasienia
mrozonego z 20 do 5 mln plemników powodowało 7
procentowy spadek niepowtarzalności. Autorzy zwra-
cająuwagę na istotną interakcję pomiędzy liczbąplem-
ników w dawce a buhajem, od którego pochodziło na-
sienie. Van Giessen i wsp. (28) z kolei porównywali
wyniki niepowtarzalności u krów inseminowanych
nasieniem mrożonym zawierającym 5,7,5 lub 10 x 106

plemników oraz nasieniem świeżym zawierającym
2,5 x 106 plemników. Stwierdzaj ąc,żepłodnośó w ten
sposób unasienianych samic ntę różnlŁa się istotnie.
W renomowanych firmach amerykańskich prowadzą-
cych produkcję nasienta, przygotowuje się od wybit-
nych reproduktorów dawki nasienia zawterające 3-4
mln żywych plemników. Warunkiem skrajnego obni-
żenta liczby plemników w dawce - co należy podkre-
ślió - jest dobra płodność buhaja. Określa jąwskaźnik
niepowtarzalności, Dobra płodnośc (wskaźnik niepo-
wtarzalno ś c i w grani c a ch 67 - 69%) c echuj e około 20oń
buhajów. Około 3/5 buhajów cechuje średniapłodność
(skuteczność zacię.Ięn w granicań 62,66%). P9d9b-
nie po unasienianiu nasieniem około 20oń buhajów
uzyskuje się.57 -6I.% niepowtarzalność. Ęlko ta gnl-
pa wymaga inseminacji ogólnie akceptowaną dawką
zawierającą 8-10 mln plemników (14).

Pewne rożnice w odniesieniu do wyników unasie-
niania dotyczą stosowania nasienia mrozonego i świe-
żego. Ostatnie dane wskazują że stosując dawkęza-
wierającą 10 x 106 plemników zawattychw słomce o
pojemności 0,5 ml uzyskuje się 7,5oń wyższąniepo-
wtarzalnoś c niż po zastosowaniu tego samego nasie-
nia po rozmrożeniu. Jednocześnie niepowtarzalnośó
gwałtownie się obniza jeśli nasienie jest przechowy-
wane i używane ponad 2 dni (9). Różnicę I,7oń w
wynikach niepowtarzalności notowano po zastosowa-
niu nasienia świeżego lub mrożonego zawierającego
odp. 10 Itń 20-25 milionów plemników (2).

Jęszczę mniejsze dawki nasienia stosowano z powo-
dzeniem w przypadku używantanasienia świezego. Na
margine s ie zaznaczy a należy, że św teże, kons erwowa-
ne nasienie stosowane jest do inseminacji m.in. w No-
wej ZelandIi i Holandii (2, 12,13). Najniższa z dotąd
testowanych dawek inseminacyjnych wlmosiła 0,5 x 106

plemników, zaś uzyskiwaneprzy jej zastosowaniu ury-
niki w odniesieniu do wyniku niepowtarzalności wy-
niosĘ 65%ibyĘ zaledwię o30ń gorsze niżpo zastoso-
waniu dawki 5-ciokrotnie większej (23).

Znajnowszych badań Seidel'a i wsp. (23,24) wyni-
ka,że dawkę inseminacyjnąw odniesieniu do nie roz-
cieńczonego, świeżego nasienia można skrajnie obni-
życ nawet do 100 tys. pod warunkiem przestrzegania
określonej techniki unasieniania. Sugerują oni by na-



sienie wprowadzać nie do trzonumacicy lecz głęboko
do jej rogów. Odsetek zacielonych krów po zastoso-
waniu tak niewielkiej liczby plemnikow wyntosł4Ioń
i był nieistotntę niższy od (50%) uzyskiwanych po
zastosowaniu dawki zawierającej 2,5 x 105 plemników
w 0,100 ml słomce i otaz od (61%) uzyskiwanych po
zastosowaniu nasienia zawterającego 2,5 x 106 plem-
ników w dawce umieszczonej w słomce o pojemności
0,250 mI QĄ. Stosowane w praktyce i skuteczne przy
stosowaniu ogólnie przyjętych dawek nasienia unasie-
nianie do trzonu macicy, nie jest polecane przy stosq-
waniu dawek nasienia o obniżonej liczbte plemników.
Przypuszcza się, że zawierający sialomucyny, gęsty
śfuz znajdqący się wewnątrz szyjki macicznej, może
podczas rui przedostawac się i gromadzić wewnątrz
trzonu macicy, W czasie depozycji nasienia uwięzio-
ne w śluzie plemniki mogą nie docierają w porę do
komórki jajowej. Z drugiej strony dystans jaki muszą
pokonać plemniki z miejsca depozycji do miejsca za-
płodnienia jest w przypadku unasieniania do trzonu
macicy znacznię dłuższy niżprzy unasienianiu do ro-
gów macicy. Równocześnie przy wprowadzaniu na-
sienia bezpośrednio do rogów macicznych, nasienie
nie koniecznie musi byc wprowadzonę do obu rogów
macicy. Bez ujemnego wpływu na wyniki unasienia-
nia wystarczy je umieścić w jednym z rogów. Zbadai
poubojowych wynika, żebez względu nato czy nasie-
nie wprowadzono do jednego czy do dwóch rogów, w
każdym z njch znajdowała się porównywalna liczba
plemników (2),

Jednym z warrrnków stosowania nięwielkich dawek
nasienia jest zdaniem Macmillana i wsp. (I2) prze-
strzeganie ściśle określonego terminu inseminacji pod-
czas rui. Jeśli inseminacja dokonywana jest nasieniem
płynnyrn zawterającym 2,5 lub 0,5 x 10ó plemników
pod koniec rui niepowtarzalnośc wynosi odp. 65,9 i
60,5oń. Z ko|ęl j e śli unasienianie przeprowadzane j est
podczas wczesnej rń - 62 i 52,30ń. Pożnę unasienia-
nie krów podczas rui sugeruje się zwłaszcza w tych
ptzypadkach, kiedy do unasieniania zastosowano na-
sienie o obniżonej zawarlości plemników w dawce,
zaś płodność buhaja określa się jako przeciętną lub
poniżej przeciętnej ( l 3).

W licznych publikacjach przedstawiano wpływ od-
powiedniej jakości nasienia na płodność krów ( 10, 1 1,

12). Wysoka częstość przypadkowych lub specyficz-
nych morfo 1o gi cznych de fektów p l emników zw Ląza-
na jest z obniżonąpłodnościąlub niepłodnością. Mor-
fologiczna kondycj a plemników jest funkcjąprocesów
dojrzewania (16). Ostatnio, Saake i wsp. (22) stwier-
dzili istotne rożnice w odniesieniu do jakości zarod-
ków uzyskiwanych od krów poddanych superowula-
cji w efekcie unasieniania nasieniem o niedostatecz-
nej jakości. Do inseminacji krów użyto nasienia po-
branego od buhaj a przed poddaniem jego j ąder termicz-
nej insultacji oraz2I dnlpo zaburzeniu procesu sper-
matogenezy wywołanym termiczną insultacją jąder.
Odsetek zarodków dostatecznej jakości lub zdegene-
rowanych wyniósł 56,50ń i był o 3a%o wyższy ntż w

grupie kontrolnej. Podobnie odsetek niezapłodnionych
komórek jajowych był o Il3 wyższy niż w grupie sa-
mic unasienianych nasieniem kontrolnym. Dodać na-
leży, że n as i eni e char aktery zował o s i ę p o dwyż s z onym
odsetkiem plemników z kraterami główki (38oń) oraz
j ej diademe m (I 9%) . Podobną reakcj ę na niewłaściwą
jakość nasienia notował DeJarnętte i wsp. (1) w od-
niesieniu do krów po spontanicznej owulacji. Biolo-
gtczna warlość nasienia coraz częściej kontrolowana
jest nie na podstawie oceny ruchliwości plemników,
koncentracj i ATP czy integralności błon komórkowych
plenrników lecz przy pomocy testu przeprowadzane-
go w wanrnkach in vitro na izolowanych oocytach
bydlęcych (5,7,18). Przykładowo Zhang iwsp. (29)
oceniali odsetek zygot oraz uformowanych blastocyst
po zapłodnieniu oocytów bydlęcych nasieniem kon-
kretnych buhajów. Uzyskane wyniki konfrontowali z
56 dniowym wskaźnikiem niepowtarzalności dla wy-
mienionych buhajów rejestrowanym w warunkach te-
renowych. W efekcie przeprowadzonych badań stwier-
dzono wysoką przydatność badania procesu zapłod-
nienia oocytów in vitro oraz ich hodowli do stadium
blastocysty w ocenie potencjału biologicznego mTo-
zonego nasienia buhajow.
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