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The invesligatio g the oplimal nique of boar semen by comparing 2 different meth-
s, 2-ml flat straws }linitiib GmbH and 0, 2 ml pellets). The investiga-
bred boars. The ejaculations werc collecled and divided into 2 equal
'frozen according to ńethóds A and B. These methóds,were the au-

Pursel and Park's (1987)] methods,,respectively. In both of
and tiozen into pellet form on dry ice. Straws were fi:ozen in

of the positive cr1,obiological conditions during freezing and thawing.
Keywords: freezing. boar. semen, slraws. pellets

Pomimo opracowania wielu procedur konserwacj i
nasienia knura w niskich temperaturach praktycznie
tylko dwie znich sprawdziły się w komercyjnych wa-
runkach terenowych; amerykańska metoda kulkowa
Pursela i Johnsona (I4) oraz niemiecka metoda du-
żych słomek lub makrotub Westendorfa i wsp. (25).
Według danych profesjonalnego piśmiennictwa świa-
towego (2,3,4) aktualnie stosowane technologie krio-
konserwacji nasienia knura weryfikuje się i modyfi-
kuje w oparciu o wymienione oryginalne metody.
Wszystkie metody kriokonserwacj i nasienia knur a, b ez
względu na zastosowanę Iozrzedzalniki oraz formę
konfekcj onowani a p l emnikó w, char aktery zują s i ę p o -
dobnymi etapami przygotowania gamet do zamraża-
nia w formule postępowania technologicznego (3,4).
W trakcie rozwoju technologii kriokonserwacji nasie-
nia knura, skoncentrowaną zawiesinę plemników za-
mrażano w formie kulek na suchym lodzie (7 ,14,23),
w opakowaniach plasĘkowych lub aluminiowych w
parachciekłego azotu(8, 10, 15, 17, 18).

Celem badań było dokonanie wyboru optymalnej
technologii konserwacji nasienia knura w niskich tem-
peraturach, w oparciu o analizę porównawcząwpŁy-
wu dwó ch r ó żny ch meto d kri okon s erw acji or az tr ze ch
sposobów konfekcjonowania i składowania plemni-
ków w ciekłym azocie na wybrane właściwości gamet
męskich po rozmrożeniu próbek,

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na 5 0 ej akulatach pozyskanych

od 5 knurów o sprawdzonej dobrej płodności, 3 rasy hamp-
shire, 1 rasy duroc oraz 1rasy pietrain w wieku od 2 do 5

lat.Przęz cały tol< badań, samce zywiono zgodnie z nonrla-
mtprzewidzianymi dla tego gatunku zwierząt i regularnie
pobierano nasienie metodą manualną w fantomie l raz w
tygodniu. Z pobranego i zakwalifikowanego ejakulatu do
badań pozyskiwano wyłącznie frakcję nasienia bogatą w
plemniki, którądzielono na 2 równe części. Pierwsząz nich
konserwowano w ciekłym azocte w oparciu o własnątech-
nologię oznaczonąumownie literą A. D-gą połowę po-
branego do badań nasienia zamrażano według innej meto-
dy oznaczonej literąB.

Metoda A została opracowana według oryginalnej tech-
nologii Westendorfa i wsp. (25). Modyfikacja własna wy-
mienionej procedury mrozenia nasienia knura polegałana
zastosowanll rozrzedzalnika BTS (Beltswille Thawing
Solution) (w miejsce rozrzedzalnika Mercka) do rozrze-
dzenia wstępnego nasienia świezego orazna konfekcjono-
waniu plemników po ekwilibracji nie tylko w makrotubach
fiak w technologii oryginalnej) , ale także w słomkach pła-
skich o objętości 2 mI oraz w formie kulek o objętości 0,2
ml na bloku suchego lodu.

Metoda B polegała na mrozeniu komórek rozrodczych
knura w oparciu o technikę opracowaną przez Pursela i
Parka (15). Modyfikacja własna tej metody polegała na
odwirowywaniu próbek nasienia w wirówce przy współ-
czynniku g wynoszącym 8 00, a nie 3 00 or az na konfekcj o-
nowaniu nasienia prz ed zamrażaniem w takich samych opa-
kowaniach jak w wymienionej metodzie A. W oryginalnej
metodzie Pursela i Parka (15) nasienie konfekcjonowano
tylko w słomkach okrągłych (makrobutach). Opakowanie
plastykowe: słomki płaskie o objętości 2 ml, słomki okrą-
głe o objętości 5 ml, zostały wyprodukowane przez ftrmę
Minitiib GmbH. Stężenie końcowe glicerolu i koncentra-
cja plemników w jednostce objętości ejakulatu w meto-
dzię A i w metodzie B były identyczne i wynosiły odpo-



wiednio: 3oń oraz 1 x 109 plemników w 1 ml. Dokładnie
oznaczone makrotuby plasĘkowe zamykano szklanymi kul-
kami, ustalając w centrum opakowania pęcherzyk powie-
trza. Końce słomek płaskich zamykano zgrzewając je zgrze-
warkąprzenośnątypu Poly Twin, serii 9607 produkcji ho-
lenderskiej.

Słomki okrągłe i płaskie zamrażano równolegle w sta-
ty c zny ch p arach azotu p r zez hory zontalne umi e sz c z eni e i ch
na odpowiednim plastykowym (aby uniknąc przechłodze-
nia nasienia) wieszaku w styropianowych pudełkach o
wymiarach 40 x 30 x 15 cm. Tempo schładzania nasienia
w obydwu typach słomek było jednakowe, słomki okrągłe
5 ml umieszczano 7 cm, a s;lomki płaskie 1,B cm nad lu-
strem ciekłego azotll,przez okres 20 minut (10). Po zamTo-
zeniu rurki okrągłe, słomki płaskie oraz kulki nasienia
umieszczano w kontenerze z ciekłym azotem, Słomki pla-
stykowe rozmrażano przęz zanL|rzenie i obracanie w łaźnt
wodnej o temperaturze 50oC przez40 sekund (słomki okrą-
głe 5 ml) oraz39"Cprzez15 sekund (słomki płaskie). Kul-
ki nasienia rozmrażano w specjalnymlrządzeniu słuzącym
do rozmrażania nasienia psa, w temperaturze 40"C (12).

We wszystkich przypadkach, tuz po rozmrożeniu nasie-
nia, ntezależnie od zasto s owanej metody kriokons erwacj i i
formy konfekcjonowania, do 0,5 ml nasienia dodawano 4,5
mIrozrzedzalnika BTS podgrzanego do temperatury poko-
jowej. Następnie rozrzedzone nasienie przenoszono w za-
mkniętych probówkach, które inkubowano przez30 minut
w łaźnl wodnej o temperatutze 3J"C. Następnie z każdej
probówki pobierano próbki do oceny źywotności plemni-
ków pod kątem ruchliwości, morfologii akrosomów oraz
aktywności AspAT w płynach nadosadowych. Probówki z
badanym nasieniem inkubowano w dalszym ctągu,w łaźni
wodnej przez 3 godziny w temperaturze 3'7"C. Po 3 godzi-
nach trwania testu temperaturowego, oznaczano przeżyw al-
ność plemników w oparciu o odsetek gamet o luchu postę-
powym, morfologię akrosomów oraz aktywność AspAT w
płynach nadosadowych. Ocenę stanu akrosomu przepro-
wadzono według klasyfikacji opracowanej przez Watsona
(24),brano pod uwagę jedynie plemniki z niezmienionyrn
akrosomem, bez szczegółowego róznicowania uszkodzeń
tej organelli. Aktywność AspAT w płynach nadosadowych
nasienia rozmrożonęgo i poddanego wpływowi testu tem-
p eraturowe go okre ś lano fotokolorym etry czną meto dą wg
Reitmana-Frankela (1 6). Aktywnośc wymienionego enzy-
mu podano w jednostkach międzynarodowych w przelicze-
niu na 109 plemników (mU/10'plemnikow). Próbki nasie-
nia do analiz biochemicznych przygotowywano według
metodyki opracowanej przezSftzeżka i wsp. (21),

Otrzymane wyniki poddano analizl,e statystycznej z
uwzględnieniem testu t-Studenta przy pomocy pakietu sta-
tystycznego Statistica PL. Istotnoś ć różnic pomiędzy śred-
nimi poszczególnych cech badano na poziomie istotności
alfa - 0,01. Hipotezę o równości średnich odrzucano na
poziomie istotności alfa: 0,05.

Wyniki iomówienie
Tabela 1 prezentuje wyniki wpĘwu dwóch metod

mrożenia,trzęch form konfekcjonowania i testu tem-
peraturowego na wskazniki jakości nasienia knura.

Najwyższy odsetek plemników o ruchu prawidło-
wym (37,8%) po rozmlożęniu i inkubacji nasienia w

temperaturze 37"C (w czasie oceny jakości nasienia
umownie oznaczonym ,,0h"), wykazano w nasieniu
konfekcjonowanym w kulkach i mrożonych wg meto-
dy B (kol. d), a najntższy w makrotubach metody A
(I1,2%) (kol. a), różntca(o20,60ń) statystycznie istot-
na. Po 3 godzinach trwania testu temperaturowego
obserwowano obniżenie średniej wartości odsetka
plemników o ruchu prawidłowym we wszystkich oce-
nianych próbach. Najwyższy procent gamet wykazu-
jący ruch postępowy ponownie stwierdzono w nasie-
niu konfekcjonowanym w kulkach, mrożonych wg
metody B (28,8%) (kol. j), natomiast najntższy w ma-
krotubach metody A (10,1%) (kol. g). Hammit i Mar-
tin (6) oraz Larson i wsp. (9)v,rykazaliszczegolnąprzry-
datność regularnej oceny ruchliwości rozmrożonego
nasienia knura w przewidywaniu i prognozowaniu
potencj alnej zdolno ści zapładntającej plemników, w
warunkach temperafurowych zbltżonych do panują-
cych w drogach rodnych samicy.

Najwyższą średnią odsetka plemników z nięzmtę-
ni onym akro s o mem p oł go dziny p o r o zmr o żeniu prób,
stwierdzono w nasieniu konfekcj onowanym w kulkach
i słomkach płaskich, mrożonych wg metody B, odpo-
wiednio: 63,5oń;63,7oń (kol. e), anajntższą- w ma-
krotubach metody A: 54,90ń (kol. b). Po 3 godzinach
stwierdzono istotne statystycznie obnizenie średniej
waftości badanego wskaźnika. Najwyższy odsetek
plemników kros
w tym czas cjon
kachpłaski 1.h)
płaskich metody B (kol. k), odpowiednio: 56,40^ i
Ś5,3o^, natomiast najntższy - 48,20ń w makrotubach
metody A (kol, h). Według Almilida i wsp, (1) jedy-

W czasie oceny ,,0h" najniższą aktywność AspAT
stwierdzono w nasieniu konfekcj onowanym w kulkach
mrożonych wg metodykiB (201 mU na 1 miliard plem-
ników) (kol. f), a najwyższą w makrotubach metody
A (480,8 mU/l09 plemników) (kol. c). Po 3 godzinach
następował istotny statystycznie wzrost średniej war-
tości omawianego wskaznika jakości nasienia we
wszystkich próbach metody A (kol. i). Niskie średnie
wartości prezentowanego wskaźnika wykazano w tym
czasię w próbach pochodzących ze wszystkich form
konfekcjonowania plemników wg metodyki B - ku-
Iek (210,7 mU/ 1 09 plemników), słomek płaskich (26 1

mU/109 plemników) i makrotub (295,8 mU/109 plem-
ników) (kol, l). Transaminaza asparaginianowa nale-
ży do enzymów nasienia o wieloźródłowym pocho-
dzenill. Obok aktywności w plazmie, uwarunkowanej
syntezą w gruczołachpłciowych dodatkowych, AspAT
jest także trwale zwlązana z wstawką plemnika, a
mvłaszcza z błoną mito chondri alną. O znaczantę ak-
tywności AspAT na poszczególnych etapach techno-
lo gli zamr ażania-r o zmr ażanta, je st dobrym w skaźni -
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'Iab. l. Laboratoryjna ocena porozmrożeniowej jakości nasienia 5 knuró,w kriokonserlvowanego i konfekcjonowanego róż-
nymi metodami w aspekcie lvpłvwu testu temperaturowego (3 h lv temp. 37oC) na odsetek plemnikólv o ruchu postęporvr m,
z niezmienionym akrosonem oraz na aktvwność AspAT w pĘ,nach nadosadowych w m U/l09 plemników, (i + s, n : 50)

Forma
ko nle kc jo nowa n ia

nasle n la

0cena badanego wskaźnika jakości nasienia knu

czas ,,0 h " - 30 minut po rozmrożeniu

MetodaA ] Metoaas
i

, 
*skaźnik iakt

__ lT1 l9]l'_!: AspAT Hl ::]:'_|:: AspATpOsIępOWy aKrosomy I p0stępowy aKrosomy

,a po rozmrożeniu plemników w czasie ,,0 i 3 h"

Czas ,,3 h" - 3 godziny po rozmrożeniu

Metoda A Meloda B

)scl naslenla
I

_ l1ll...il9]li|i: AspAT _^Hl.... ::j:'^|:: AspATposlępowy i axlos0my postępowy akrosomy

Makrotuby
5ml

Słomki płaskie
1,7 ml

Ku lki

17,2 ł
5,54aA

24,8 
=

7,69bA

31 ,8 t
8,67cA

54,9 t
6,66aA

61 ,7 t
5,3bA

59,2 t
3,91 cA

480,8 
=

1 89,7aA

31 0,4 t
1 4scA

404,4 
=

222bA

26,2 t
9,4aB

32,4 ł
g,22hB

37,8 t
7,9cB

60,6 t
3,98aB

63,1 t
5,1 3b8

63,5 t
6,43bB

316 t
1 51,3aB

276 
=

141,4aB

207 ł
94,?bB

10,1 t
4Jac

16,0 t
5,34bc

17,0 t
7.82bc

48,2 t
5,62ac

55,3 t
5,26bc

49,9 t
7,05cc

814,4 t
396,5a c

555,7 t
322bc

563 t
338bc

18,3 t
5,85aD

25,1 t
6,02bA

28,8 t
7,25cD

53,5 t
6.61 aA

56,4 t
4,99bc

53,9 t
7,25tD

295,8 t
221,6aD

261 t
1 86,3bB

210,7 l
1 68cB

Objasnienia: " 
b,' średnie wartości rł, kolumnie oznaczolle różnymi małymi literarni różnią się istotnie statystyczlrie przy p < 0.01

\ts( t' średtlierł,arlości lvwierszuozl7aczonedlrżylli literamirózniąsięistotnieprzyp<0,0 l.

kiem, pozwalającym ocenić w miarę obiektywnie za-
kres przepuszczalności błony komórkowej plemników,
świadczący o nasileniu uszkodzeń kriogenicznych tej
struktury (6,9,20,21). Zwiększony ponad nolTnę ,,wy-
ciek" AspAT z gamęt do p7azmy nasienia podczas pro-
cesu konserwacji, wskazuje na uszkodzenie struktury
błony komórkowej plemników i wtórne obnizenie ak-
tyr,vności omawianego enzymu w komórka ch (20, 22).
Wielu badaczy wykazało wysoką zależnośc między
aktywnością tego enzymu, a płodnością samca (5, 9,
19). Ciereszko i wsp. (5) potwierdzili wyniki wcześ-
niej szych badań, wykazuj ąc istnienie korelacj i między
zew nątrzkomórkową aktywno ś ci ą A spAT, a j ako ś c i ą
badanego nasienia knura. Sławeta udowodnił, Iż war-
tość współczynnika korelacji między wskaźnikiem
niepowtarzalności a aktywno ścią uwalniane go AspAT
w czasie konserwacji nasienia knura w stanie płyn-
nym, jest wyższaw przypadku innych analizowanych
wskazników jakości nasienia tego samca (I9). Otrzy-
mane średnie wartości aktywności AspAT w niniej-
szych badaniach nie odbiegają od wyników uzyska-
nych w podobnych badaniach przęz innych badaczy
(,6, 9, 22) . Istotnie nlższe średnie wartości aktywno ści
enzymu uzyskane po rozmtożeniu kulek i słomek pła-
skich metodyki B, w stosunku do jednoimiennych opa-
kowań metodyki A, sugerują iżpierwsza technologia
ochrania lepiej błony plemników knura w czasie pro-
ceSu mrozenialrozmrażania nasienia tego Samca. Po 3
godzinach inkubacji obsetwowano istotny wzrost ze-
wnątrzkomórkowej aktywności enzymu w próbach
k o n fekcj onow anyc h i zamr ażany ch l r o zmr o żo ny ch w g
technologii A, natomiast w technologii B zarejestro-
wano prawie takie same wartoŚci jak oznaczone w
czasię pierwszej oceny aktywności enzymu. Strzężek
i wsp. (22) lzyskali podobne aktywności AspAT, jak
w przypadku technologii A w badaniach własnych,
natomiast we wcześniejszych badaniach (20) autorzy
obserwowali prawie I00% spadek akĘwności enzy-
mu po 3 godzinach trwania tesfu temperaturowego, w
porównaniu do aktywności oznaczonęj zaraz po toz-
mrozeniu nasienia knura.

W niniej szych b adan i ach zaob s erwowan o szcze gol -
nie wysokie wartości,,wycieku" fermentu z komórek
mrożonych w makfotubach metody A, co moze nie-
korzystnie prognozować o płodności loch insemino-
wanych nasieniem mrozonym wg tej metody. Jednak
założęnie to wymaga potwierdzenia w dalszych bada-
niach terenowych.

Generalnie, pierwsza ocena jakości nasienia knura
ujawniła, że plemniki konfekcjonowane w formie ku-
lek wg metodyki B cechowały się zarówno najwyższą
średnią warlością odsetka komórek o ruchu prawidło-
wym i z aklosomem niezmienionym, jak również naj-
niższą średnią warto ści ą wskaznika aktywności AspAT
w pĘnach nadosadowych. Jednocześnie w tym samym
czasię oceny, próbki pochodzące z maklotub metody
A, cechowaĘ się wartościami najniższymi w aspek-
cie wskaźnika ruchliwości i integralności akrosomów,
j ak równi e ż wykazy w aŁy najwy ższ e średni e warto ś c i
aktywności AspAT. Po trzech godzinach tesfu tempe-
Taturowego zasadnlczy trend, świadczący o lepszej
ochronie gamet uzyskiwanej dzięki mfożeniu ich wg
metody B, został utrzymany. Oceniane próby nasienia
z metody B cechorvały się lepsząjakościąplemników
w porównaniu z metodąA, o czym Świadczy uzyskana
wższa średnia wafiość wskaźnika ruchliwości i inte-
gralno ści akro somów oraz istotni e nlższa warto ść ak-
tywności AspAT. Plemniki konfekcjonowane w ma-
krotubach metody A ponownie cechowały się mierną
j akością ocenianych wskaźników.

Na podstawie rezultatów niniejszych badań można
wnioskować, iż plemniki konfekcjonowane w makro-
fubach są niedostatecznie chronione przed uj emnym
wp ływ em zmian t emp eratur zacho dzący c h w p ro c e s i e
mr ożenial r ozmT ażanua. Swiadczą o tym zdecydowa-
nie niższe, w porównanlu ze słomkami płaskimi i
kulkami, ostateczne wyniki średnich wartości wskaź-
ników jakości nasienia konfekcjonowanego w makfo-
tubach, zarówno wg metody B, jak i metody A. Powo-
dem tego możę być inna szybkość zamrażanla l roz-
mrażania centralnie i peryferyjnie połozonych warstw
plemników znajdujących się w makrotubach- dużych
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słomkach okrągĘch (17, 18). Precendens ten manife-
stuje się na mniejsząskalę, jeżeli proces obniżania tem-
peratury sterowany jest komputerowo we wnętrzu spec-
jalnego frezera (4, I7). Jak wynika równiez z danych
niniej szych b adań, uszkodzenia plemników knura, któ-
re powstają w czasie technologii zamrażanjalrozmra-
żania nasienia, mozna minimalizowac przęzkonfekcjo-
nowanie nasienia w słomkach płaskich. W słomkach
płaski ch sto sunek powierzchni do obj ętośc i jest 2 razy
większy, niż w makrotubach, odpowiednio: l9,6 i8,I4,
dzięki czemu plemniki zamrażane w opakowaniach
płaskich mają lepsząjakość po rozmrożeniu, niz kon-
fekcjonowane w opakowaniach okrągłych o duzej ob-
jętości (4, I0, 17, 18). Budowa słomek płaskich
umożliwi a b owi em skute czne r o zpr aszani e i przyj mo -
wanie ciepła w czasie procesu zamrażanta otaz roz-
mrażanta próby nasienia. Wyniki badań własnych po-
twierdzaj ą dane przedstawione przezLepsa ( 1 0), Stam-
pę (18) i Simmeta (I7),którnl notowali najlepsząochro-
nę mrozonych plemników knura konfekcjonowanych
w słomkach płaskich. Niestety, słomki płaskie są bar-
dziej niepotęczne w terenie, poniewaz do unasiennie-
nia lochy naleĘ rozmrozić 3 słomki płaskie o objętości
2 ml, natomiast tylko 1 makrotubę o objętości 5 ml.

Wyniki badań własnych potwierdziły ponadto teo-
rię Polga i wsp. (13) głoszącą że najlepsząprzeży-
walność komórekpo rozmrożeniu nasienia knura uzy-
skuje się dzięki zastosowaniu dużej szybkości schła-
dzania w czasie zamrażanta plemników w formie ku-
lek na suchym lodzie w połączeniu z niskim stęże-
niem glicerolu. Plemniki konfekcjonowane i zamra-
żanę w minisłomkach, minitubach oraz kulkach na
suchym lodzie, bardzo szybko obniżająswoją tempe-
raturę wewnętrzną. Duża powterzchniaĘch opakowań,
w stosunku do ichmałej objętości, doprowadza do bĘ-
skawicznego uwalnian ia i przemtjania ciepła krystali-
zacji powstającego w czasie wytrącania się kryształ-
ków lodu. Ciepło krystalizacji oddziaływuje negatyw-
nie na plemniki w sposób wprost proporcjonalny do
czasutrwania tego stanu (11). Odwrotne zjawisko 9b-
serwuje się w przypadku makrofub o dużej objętości.
Zamrażanapróbka nasienia ma w tym przypadku dużą
obj ętość, a małą powierzchn ię. Zamrażanie takiego
opakowania inicj uj e za i stni enie tzw. ciepła Wy staliza-
cji, prowadząc dzięki temu do gwałtownego wzrostu
temperatury mrożonej próby. Jest to tzw. rebound ef-
fect - odbicie temperatury zamrażanego nasienia z
powrotem do góry w kierunku OoC, a naL<rzywej za-
mrażania można dodatkowo zarejestrować w tym
momencie - plateau krystalizacji trwające kilka minut
( 1 1 ), W wyniku wyżej opisanego ,,efektu odbicia" oraz
,,plateau krystalizacji" po rozmrozeniu nasienia z re-
guły notuje się niższą jakość plemników konfekcjo-
nowanych izamtożonych w makrofubach w statystycz-
nych parach ciekłego azotu (10, 15, 17, 18).

Reasumując, w oparciu o powyższe dane, plemniki
konfekcjonowane i mrożone w formie kulek i słomek
płaskich wedfug zmodyfikowanej metody Pursela i
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P arka, chanktery zowaĘ się j ako ś ci ą up oważniaj ącą
do rekomendowania wymienionej metody konserwa-
cji i formy konfekcjonowania do dalszych badań nad
zastosowaniem mrozonego nasienia knura w warun-
kach terenowych. W metodzie Pursela i Parka prze-
prowadza się inkubację nasienia po pobraniu bęz ko-
nieczności stosowania rozrzędzalnika. Ponadto, w tej
metodzie oddzielenie plazmy nasienia ptzez wirowa-
nie odbywa się już w temperaturzę 20"C. Dla porów-
nania, w metodzie Westendorfa i wsp., ta niezbędna
czynność ma miejsce w temperatvze niższej o 5oC.
Schładzanie plemników knura poniżej 15'C bez do-
datku substancji ochronnych doprowadza do nieodwra-
calnej utraty zdolności ruchu przez gamety. Dodatko-
wo, w porównaniu z metodą Westendorfa i wsp., for-
muła postępowania z nasieniem od pobrania do za-
mrozenia w metodzie Pursela i Parka jest o około 2
go dziny mniej czasochłonna.
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