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Effect of lysoryme dimer on the quality of deep frozen boar semen

Summary

The object of these investigations was to estimate the effect of adding different concentrations of lysozyme
dimer on the quality of deep frozen boar spermatozoa packaged in flat 2 ml p|astic straws (Minitiib GmbH,
Germany). The investigations were carried out on 25 ejaculates collected from 5 pure-bred boars. After col-
lection and qualification, the investigated ejaculate was divided into 6 equal samples: 1 control and 5 experi-
mental. Small doses of 2,4r 61 8, or 10 óg/ml dimer of lysozyme in pure form were added to the experimental
samples of boar semen no. t, 2, 3, 4, 5, respectively. The control samples had no dimer supplement. Then all
samples were prepared and frozen according to the authors'own modification of Pursel and Park freezing
technique (1987). After the thawing of straws, sperm viability (progressive motiliĘ, acrosome morphology,
AspAT release from spermatozoa) was estimated by a 30 min thermoresistance test. After the thawing of
experimental samples no. I, 2,3, 4, 5, progressive motility was detected at 24.3i 38.6; 34.5; 23 and 22.3Vo of
spermatozoa respectively. Compared to the control sample (24.60^), significantly higher motiliĘ was observed
in samples no.2 (38.6%o) and no. 3 (34'/o), where 4 and 6 ćg dimer of lysozyme was added to 1 ml of semen (P
< 0.01). Percentages of normal acrosomes in control and in experimental samples of spermatozoano7,,żr3r4,
5 were 62.7, 63.7, 62.4, 62.1,63.3 and 63.3"^. There was no effect of the dimer on acrosomal morphology.
AspAT release from spermatozoa in experimental samples no. 1,2,314 and 5 was 496,327,273,50I and 541
mU/ 109 of spermatozoa, respectively. Compared with the control sample (546 mU), significantly lower activ-
ity of enzyme (P<0,01) was observed in experimental samples no.1,2,3 and 4. The lowest activity of AspAT in
relation to the control sample was observed in experimental samples no.2 (3ż7 mU) and no.3 (273 mU). The
addition of dimer of lysozyme acted favorably on middle pieces of frozen spermatozoa probably due to its
inexplicable effect either on the cells' membranes or on components of seminal plasma or diluents before
freezing.
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W celu sztucznego unasienniania trzody chlewnej
stosuje się głownie nasienie konserwowane w stanie
płynnym. Na całym świecie trwają jednak badania,
które mają na celu włączenie do praktyki insemina-
cyjnej loch również nasienia mrożonego.

Plemniki knura sąszczególnie podatne na szok chło-
dowy powstający w procesie obniżania temperatury
środowiska zewnętrznego poniżej 15oC, co manife-
stuje się utratązarówno możliwości ruchu jak i zdol-
ności do zapłodnienia komórki jajowej (I9,20). Za
zwiększoną podatność plemnika knura na uszkodze-
nia niskotemperaturowe odpowiada w głównej mie-
rze specyficzna budowa błony komórkowej gamety.
Wymieniona struktura plemnika cechuje się nierów-
ny m r ozdziałem cho l e stero lu mtędzy warstwy lip i do -
we błony komórkowej, zawl,era też więcej białek i
mniej cholesterolu w porównaniu do samców innych
gatunków (2-4, I1). Ponadto fosfolipidy membran

plemnika knura posiadaj ą prawi e dw a r azy wi ęcej dŁu-
gołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych niż plemniki człowieka, psa, królika i kogu-
ta - gatunków - znoszących dobrze proces obniżania
temperatury ponizej 15"C (3, 4,II,20). Na przestrze-
ni lat modyfikowano składy ilościowe i jakościowe
roztzędza|ników stosowanych do mrożenia nasienia
knura. Jednak nadal nie udało się osiągnąć w tej dzie-
dzinie znaczącego przełomu (7, 12).

Celem badań była ocena wpływu dodatku dimeru
lizozymu do świeżego nasienia knura konserwowane-
go w ciekłym azocię w słomkach na wybrane właści-
wości plemników.

Mateńał imetody
Badanie przeprowadzono na 25 ejakulatach pozyskarrych

od 5 klurów o spralvdzonej, dobrej płodności, 3 rasy hamp-
shire, 1 pictrain, l rasy duroc, w wieku ]-5 lat o masie od
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200 do 400 kg. Przez cały tok badań, samce ży.wiono zgod-
nie z normami przewidzianymi dla tego gatunku zwterząt.
Nasienie pobierano metodąmanualną l raz w tygodniu, na
specjalnie do tego celu skonstruowanym fantomie. Frakcję
bogatąw plemniki zakwalifikowanego do badań ejakulatu
knura dzielono na 6 równych części, na próbkę kontrolną
Koraz na próbki doświadczalne nr 1, 2,3,4 i 5. Do próbki
doświadczalnej nr 1 dodawano czystą postać dimeru lizo-
zymu (Nika Health Products) w ilości 2 pgna 1 ml nasie-
nia. Do pozostałych próbek doświadczalnych nr 2,3, 4, 5

dodawano odpowiednio,. 4, 6,8 i l0 pg dimeru na 1 rnl
nasienia. Próbkę kontrolną stanowiło nasienie bez dodatku
immunomodulatora. Wszystki e próbki nasienia zamraża-
no jednocześnie w słomkach płaskich o objętości 2 ml wg
zmodyfikowanej technologii badaczy amerykańskich ( la).
Słomki płaskie tozmrażano przęz zanlrzenie i obracanie w
łaźni wodnej o temperaturze 39" C przez l 5 sekund. Tuż po
rozmrożeniu do 0,5 ml nasienia dodawano 4,5 ml rozrze-
dzalnika BTS podgrzanego do temperatury pokojowej.
Następnie tozrzedzone nasienie przenoszono w zamknię-
tych probówkach, które inkubowano przez30 minut w łaź-
ni wodnej o temperaturze 3JoC. W nasieniu świeżym i na
kazdym etapie postępowania technologicznego (po rozrzę-
dzeniu, p o s chło dzeni u i ekwil ib r acji pr ze d zamr ażaniellrl,
po zamrożeniu-rozmrożeniu), badano właściwości plem-
ników takie jak: koncentracja, odsetek plemników o ruchu
postępowym, morfologię akrosomów oraz oznaczano ak-
tywność AspAT w plazmie nasienia i w płynach nadosado-
wych. Oceny morfologii akrosomu dokonywano według
metodyki i klasyfikacji opracowanej przez Watsona (18).
Akty,wność AspAT w plazmie nasienia świezego i płynach
nadosadowych nasienia ekwilibrowanego, rozmrożonego
określano fotokolorymetryczną metodą Reitmana-Franke-
la ( 1 5) według metodyki opracow anej przez Strzezka i wsp.
( 16). Aktywność wymienionego enzymu podano w jednost-
kach międzynarodowych w przeliczeniu na 109 plemników
(mU/109 plemników), Istotność rożnic porniędzy średnimi
poszczególnych cech badano na poziomie istotności alfa :
0,0l. Hipotezę o równości średnich odrzucano na pozio-
mie istotności alfa:0,05. Otrzymane wyniki poddano ana-
lizie statystycznej z uwzględnieniem testu t-Strrdenta przy
pomocy pakietu statystycznego Statistica PL,

Wyniki iomówienie
P o rozmr ożeniu próbek doświadczalnych nr I, 2, 3,

4, 5 ruch postępowy wykazywało odpowie dnio:24,3;
38,6; 34,5; 23 i 22,3o/o plemników. Najwyższy odse-
tek plemników o ruchu postępowym po rozmrozeniu
nasienia knurów stwierdzano w próbkach doświ adczal-
nych nr 2 (38,6%) inr 3 (34%), w których dodawano
odpowiednio: 4 i 6 pg dimeru lizozymudo 1 ml nasie-
nia świeżego. W próbce kontrolnej bez dodatku dime-
ru, Średni o 24,6Yo gamet wyk azyw aŁo ruch po stęp owy
(różnice istotne statystycznie P < 0,01) (ryc. 1).

Odsetek normalnych akrosomów wynosił w próbce
kontro lnej i w próbkach do świadc zalny ch pl emników
nr I, 2, 3, 4, 5 odpowiedn to 62,7 oraz 63,7 ; 62,4; 62,1 ;

63,3;63,3 % (ryc.2), Dodatek dimeru nie miał wpły-
wu na morfologię plemników. Zatowno średnie war-

59 (3l

tości odsetka komórek o ruchu postępowym w prób-
kach nr I, 4 i 5 (.yc. 1) jak i wartość wskaźnika plem-
ników z ntezmienionym akrosomęm we wszystkich
próbkach doświadczalnych, nie różnlĘ się istotnie z
analoglcznymi wskaźnikami próbki kontrolnej (ry c. 2).

Wyciek AspAT z plemników w próbce doświadczal-
nej nr I,2,3,4 i 5 wynosił, odpowiednio: 496,32J,
273,50I i 541 mU/109 plemników (ryc. 3).W porów-
naniu z próbkąkontrolną (546 mUl109 plemników),
istotnie niższąaktyr;vność enzymu (P < 0,01) obser-
wowano w próbce doświadczalnej nr I,2,3 i 4, Naj-
ntższąaktywność AspAT w stosunku do próbki kon-
trolnej obserwowano w próbce doświadczalnej nt 2

Swieże K0nllola Próbka 1 Próbka 2 Pńbka 3 Plóbka 4 Plóbka 5

Ryc. 1. Procent plemników o ruchu prawidłowym (n : 25)

Świeże Konlrola Próbka 1 łóbkaz Próbka 3 Próbka 4 Próbka 5

Ryc. 2. Procent plemników z normalnym akrosomem (n: 25)

Swieże Kontr0la Próbka ,l Próbka 2 Plóbka 3 Próbka 4 Próbka 5

Ryc. 3. Aktl.wność AspAT w płynach nadosadowych (n:25)
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(327 mUll}g plemników) i nr 3 (273 mu/109 plemni-
ków). Dodatek dimeru lizozymu nie miał istotnego
wpływu na akĘwność AspAT tylko w próbce nr 5 (do-
datek 10 pg dimeru ltzozymu do 1 ml nasienia świe-
żego).

Generalnie, w probce doświadczalnej nr 2 i nr 3 z
dodatkiem, odpowiednio: 4 i 6 pg dimeru, stwierdzo-
no istotnie wyższe, średnie warlości wskaźnika ruchli-
wości oraz istotnientższe, wartości liczbowe akty^w-

ności AspAT w stosunku do próbki kontrolnej, nie tyl-
ko po ekwilibracji, ale równteż po rozmrożeniu sło-
mek płaskich.

Z uzy skanych wyników możnawnioskowa c, że do -

datek dimeru lizozymu wywierał, p ozyĘwny wpływ
na częśc wstawkową plemników. Swiadczą o tym pre-
zentowane wysokie średnie wartości wskaznika ruchli-
wości plemników (ryc. l) oraz niskie wartości liczbo-
we aktywności AspAT w płynach nadosadowych na-
sienia próbki nr 2 i 3 (ryc. 3).

Dimer lizozymu dodawano w niewielkich ilo ści ach
do nasienia knura, tllżpo pobraniu ejakulatu na fanto-
mie. Następnie następo w ał 2-godzinny etap inkubacj i
próbek nasienia z dimerem w temperaturze pokojo-
wej. Inkubacja nasienia knura po pobraniu jest bardzo
ważna dla dalszego procesu konserwacji, zarówno w
stanie płynnym, jak i w niskich temperaturach.W cza-
sie przetrzymyłvania próbek nasienia w temperaturze
pokojowej zachodzą jeszcze nie do końca zbadane
procesy, które polegają prawdopodobnie na nadaniu
plemnikom knura możności zachowania funkcji ży-
ciowych poniżej 15'C (12, I7,19). Udowodniono,że
świeżo ejakulowane plemniki knura nte przeżywają
nagłego obniżenia temperatury otoczenia poniZej 15"C
(12). Niektorzy autorzy (I2, 17 , 19) sązdanta, żę ko-
mórki płciowe knura mogąprzetTwac z powodzeniem
schładzanie ponizej 1 5 

o C, pod warunk tem, że są prze-
trzymywane kilka godzin w temperafurze pokojowej
orazwbardzo wolnym tempie oziębiane poniżej tem-
peratury 20"C.

Molekuły dimeru lizozymll mogły w niniejszych
badaniach oddziaĘwać na błony komorkowe plemni-
ków knura lub na substancje zawarte w plazmie nasie-
nlaprzęz około 2-3 godziny inkubacji w temperaturze
pokojowej bezpośrednio po pobraniu ejakulatu i
sporządzeniu próbek.

Zgodnie z opiniąGlogowskiego i Strzezeka (7) za-
sadowe, ,,cynkozależne" białka zawarte w plazmie
nasienia większości knurów, posiadają zdolność pre-
cyp i tacj i c ząste c zek żóhka j aj a kurz e go, dzi ęki c zęmu
lip oproteiny żołtka nie opłasz czaj ą p lazmo lemmy
plemników i nie chroniąjej dostatecznie przed skut-
kami szoku chłodowego. Częściowym rozwiązaniem
tego problemu była eliminacja plazmy nasienia przęz
wirowanie oraz dodawanie do pozostawionego osadu
p 1 emników r o zr zę dzalników zawi eraj ącyc h żókko j aj a
kurzego wraz z substancjami obniżającymi ujemne
oddziaływania szoku chłodowego i niskotemperatu-
rowęgo.
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W stosowanych aktualnie technologiach konserwa-
cj i nasienia knura w niskich temperaturach, nieodzow-
nym wydaje się dodawanie do rozrzędzalników takich
substancji jak glicerol, Orvus Es Paste, czy wersenian
sodu w celu zachowania po rozmrożeniu, jak najwięk-
szej ltczby plemników zdolnych do zapłodnienia ko-
mórki jajowej (1,9, 13).

W publikacjach na temat mrożenia gamet knura,
znajdująsię opisy doświadczeń polegających na do-
dawaniu różnych substancji do nasienia lub do roz-
rzędzalnlków w celu osiągnięcia poprawy jakości
plemników p o r ozmr ożen iu, np. katalazy, kofeiny, wi-
taminy E, selenu, glicerofosfocholiny, peptonu, poli-
vinylpirolidonu, baclanosi de, chloroquine, hydroksy-
toluenu butylowego, DMSO (di -metylo- sulfo-tlenku)
oraz kwasu sjalowego (I,20).

W badaniach nad zastosowaniem wymienionych
związkow w technologiach konserwacji gamet w ni-
skich temperaturach, usiłowano wykazać wpływ tych
substancji na mrożone plemniki knura. Zewzględuna
dalsze zapotrzebowanie na tego typu badania, wyda-
wało się nieodzownym przeprowadzenie podobnych
prac w celu określenia wpĘrvu dimeru lizozymu na
mrozone plemniki knura. Ponadto, ważnym czynni-
kiem przemawiaj ącym za podj ęciem przeprowadze-
nia niniejszych badań, były prace Dubiela i wsp. (5)
oraz Niżańskiego i wsp. (10) poświęcone zagadnieniu
oceny ypły.*u dimeru lizozymuna jakość mrozonego
nasienia ogiera i psa. Niżański i wsp. (I0)wykazali,tż
dodatek dimeruw ilości od 10 do 15 pglml ekwilibro-
wanego i rozrzedzonego nasienia, wyłvierał korzyst-
ny wpĘw na jakość rozmrożonych plemników psa w
aspekcie ruchliwości i integralności akrosomów w uję-
ciu statystycznym, Dubiel i wsp. (5) stwierdzili, jż
dodanie od 4 do l0 pg dimeru na ml świeżego nasie-
nia ogiera powodowało istotny statystycznie wzrost
odsetka plemników o ruchu prawidłowym, niższe
straty akrosomów oraz niższe wycieki AspAT z ko-
mórek po rozmrożeniu. W biezących badaniach wy-
kazano natomiast pozytywne oddziaływ anie suple-
mentacji dimerem na stabilność błony komórkowej
plemnika w regionie wstawki, co przejawiało się istot-
nie wyższym odsetkiem komórek ruchliwych oraz
istotnie niższymi wyciekami AspAT z mrożonych
gamet knura.

Jedną z pr zesłanek prowadzących do zasto s owania
dimeru lizozymuw niniejszych badaniach, byĘ rów-
nteż prace opisujące pomyślne zastosowania tego
związku w formie skutecznego specyfiku w lecznic-
twie weterynaryjnym (5, 6, 10). Poznane już właści-
wości dimeru lizozymu to działanie immunomodula-
cyjne polegające na wzmocnieniu naturalnych mecha-
nizmów obronnych żywego organizmu. Dimer lizo-
zymustymuluje akĘwność komórek żernych akĘwu
jąc fagocytozę, a ponadto wzmaga produkcję interfe-
ronu alfa oraz moduluje syntezę czynnika nekrotyzu-
jącego nowotwory TNF. Odznacza się równocześnie
bardzo małą toksycznością (6, 8). Zwięek ten jest
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zdtmeryzowaną formą lizozymu otrzymywanego z
białka jaja kurzego (8),

Niniejsze badania nad mrozeniem nasienia knura
wykazały, iż niewielki dodatek dimeru lizozymu spo-
wodował poprawę ruchliwości plemników i zmniej-
szenie ,,wycieku" AspAT w czasie ekwilibracji w tem-
peraturze 5oC. Ten pozytywny,bliżej nie zdefiniowa-
ny wpływ dimeru na stabilność błon aparatu wstaw-
kowe go p lemnika knura zo stał utt zymany również p o
rozmrożeniu gamet. Opisanemu wyżej istotnemu wzro-
stowi wymienionych wskaźników jakości mrożonego
nasienia knura, nie towarzyszył jednak wzrost wartości
odsetka niezmienionych akrosomów, zarówno przed
jak i po zamrożęniulrozmrożeniu gamet.

podsumowanie

Dimer |izozymu dodany do świezego nasienia knu-
ra w ilości 4lub 6 pg na 1 ml na wstępnym etapie
techno lo gi i zamr ażani a, może wpĘwać korzy stni e n a
w stawkowy ap ar at ruchu p lemników konfekcj onowa-
nych i zamrażanych w słomkach płaskich, Informuje
o tym statysĘcznie istotnie wyższa średnia wartość
odsetka plemników o ruchu postępowy m oraz istotni e
ntższa wartość aktywności AspAT w porównaniu z
próbą kontrolną zarówno przed jak i po rozmrożeniu
naslenla.
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nych. Słownik jest 99nną p_ozy,cjap która będzie bez-
sprzeczntę pomocą dla wielu służb mających kontakt
z anglosaską strefąj ęzykową. Wskazanym byłoby, aby
książkę tę mieli w swej dyspozycji takżelekarzęwet.)
inspekcji weterynaryjnej, wykonujący nadzor nad ob-
rotem międzynarodowym żywności zwierzęcego po-
chodzenia. Autor przygotowuje obecnie odwrotną
wersję wym. książki, tj. Polsko angielski słownik ter-
min o l o g i c zn o - fraz e o l o giczny. . . i mo żna nie w ątpic, że
będzie to podobnie dobra pozycja.

E. K. Prost

ZBIGNIEW DUDA: Angielsko-polski słownik ter-
minologiczno-frazeologiczny nauki o mięsie i tech-
nologii mięsa. Wyd. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe fleisch maschaft - Polska Sp, z o,o. Swidwin,
2002. str.l95, ryc. barwnych 8. ISBN 83-9l6071-0-0

Słownik jest cennym i aktualnie w Polsce jedynym
tego typu opracowaniem. Prof. Z.Duda, znany tech-
nolog żywności zwierzęcego pochodzenia, zadał so-
bie niemały trud zebrania4353 głównych (wyczernio-
nych) haseł i co najmniej drugie Ęle określeńpochod-
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