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Biochemical composition of semen and sectetion of accessory glands in nutlia males

Sumlnaly

Investigations on the biochemical composition of semen as we|l as secretions of vesicular glands, the pros-
tate gland, bulbous-tubular glands, testes and epididymis ł,ere conducted on 70 3-year old nutria males
(Myocastor coypus Mol.). Protein, fructose, total lipids, glycerophosphocholine, triacylogliceroles, ergothion-
eine and citric acid levels were tested in the semen plasma and secretions of the accessory glands. The highest
level of protein was detected in secretions of the fol|icular glands (37.28 g/l) and the lowest in secretions of
Cowper's glands (2.337 g/l). The protein fractions in semen plasma contained: albumin like (mean 32oh), a-2
globulin's and B-1 (22.08 and 20.987. respectively). In Coypu semen, just as in other animals, the major §ugar
is fructose rather than glucose. High concentrations of fructose were observed not only in secretions of acces-
sory glands but also in secretions of the testes (36,9 mg/dm3). The total level of lipids was high in the secretions
of all the sexual glands, but 4-5 times lower in the semen. The same relationships wer€ observed in cholesterol
and triacylogliceroles content. nutria semen was characterised by an absence of fatty acids and hadla chain
longer than Cl8. The highest level of GPC in nutria was found in the epididymis and testes. The semen and
secretions of accessory g|ands contained ergothioneine, but its concentration was ver5,, low in both. It should
be emphasized that nutria semen contains a high level of citric acid, but its concentration is very low in
secretions of the accessory glands.
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Konkurencja na światowych rynkach futrzarskich
zmusza do produkowania nie tylko coraz więcej do-
brych jakościowo skór, ale też szybkiego reagowanie
na ciągle zmieniające się wymagania dotyczące skór.
Wykorzystanie nowoczesnych metod biotechnologi cz-
nych, w tym zabie gów unasi enni ania pozw ala na szyb -
kie wprowadzenie tych zmian (32). Stosowane doĘch-
czas metody nie pozwalały na uzyskanie od samców
tego gatunku nasienia płynnego (7, ż2). Uzyskanie
nasienia płynnego pozwoli nie tylko na jego wykorzy-
stanie do unasienniania. Umozliwi też pełn6 obiek-
tywnąjakościową i ilościowąjego ocenę, a pośrednio
także wstępną ocenę płodności samca. Uzyskane na-
sienie, a zwłaszcza jego plazma, stanowi bowiem dos-
konałe żródło informacji o aktywności sekrecyjnej po-
szczegolnych odcinków układu rozrodczego (l 8, 19).
S zc ze golna fizj olo gic zna fu nkcj a p l azmy na s i eni a, p o -
chodzącej z trzech głownych elementów samczego
układu rozrodczego: kanalikow plemnikotwórczych,
najądrzy oraz dodatkowych gruczołów płciowych, kon-
trola hormonalna syntezy jej składników chemicznych
pozwala na traktowanie nasienia jako wyznacznika
stanu fizjologicmego całego układu rozrodczego (12,20),

W związku z wielorakimi funkcjami, jakie przypl-
suje się p\azmie nasienia oraz brakiem danych w piś-
miennictwie na temat składu jakościowego i ilościo-
wego nasienia nutrii podjęto badania, ktore miaĘ na
celu określenie składu biochemicznego nasienia oraz
wydzie liny gruczołow płc iowych,

Mateilał i metody

Badania nad okresleniem składu biochemicznego nasie-
nia przeprowadzono na 20 samcach nutrii (M1,ocastor coy-
plls Mol.) odnriany grenland w wieku 3 lat. Wszystkie samce
doświadczalne były w dobrej kondycji zdrowotnej i roz-
płodowej, zywiono je paszą gospo darcząstosowną do wie-
ku i okresu hodowlanego, Nasienie pobierano metodą EE
opracowaną przez Szeleszczttki larosza (22).

Jądra i nalądrza oraz dodatkowe gruczoły płciowe (pę-
cherzykowe, krokowy, opuszkowo-cewkowe) pochodziły
od 50 sarnców nutrii w wieku 3 lat. Bezpośrednio po ubo-
j.,, po wypreparowaniu poszczególnych gruczołów płcio-
wych, pobierano znjch wydzielinę poprzez nakłucie, wy-
ciskanie lub wyciśnięcie. Wydzielinę wszystkich dodatko-
wych gruczołów płctowychoraznasienie wirowano w tem-
peraturze pokojowej przy 7000 obrotów/min . pTzez 5 min.
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Płyny nadosadowe oraz plazmęnasienia prze-
chowywano do czasu badań w temperaturze

-18,C.
Zawartość białka całkowitego oznaczono

metodąbiuretowąwedług Loisleura (l6). Pro-
fi l elektrofo r ety czny białek nasienia określono
w Karelskirn Instytucie Biologii w Pietroza-
wodsku (Rosja) przy zastosowaniu niskonapię-
ciowej elektroforezy bibułowej według metod
stosowanych w tym Instytucie (2). Zawartość
glukozy zmlerzono testem biochemicznym fir-
my Biochemtest Gliwice, firrktozy metodąKulki
w modyfikacji Peter (l5). Poziom lipidów caŁ
kowitych określono metodą spektrofotome-
try czną przy uży cill zestawu diagnostyczne go
B iochemtest Gl iwice, a zaw artość triacylogli -

ceroli za pomocą zestawu odczynnikow Alfa
Diagnostic (Warszawa). Skład kwasów tłusz-
czowych oznaczoto metodą chromatografii ga-
zowej przy uzyciu chromatografu gazowego
3400 CX (Varian, USA) z detektorem FIDA,
stosując kolumny DB-23 oraz argon jako gaz
nośny. Wymienione oznaczenia wykonano
w Pracowni Chemicznej Katedry ŻywieniaiPa-
szoznawstwa AR Kraków. Zawartośc glicero-
fosfocholiny (GPC) oznaczono metodą Daw-
sona i wsp. (5) oraz White'a (27), cholesterolu
-przy lżyciu zestawu odczynników Alfa Diag-
nostic (Warszawa), kwasu c}trynowego - meto-
dą Manna (1 0), a ergotioneiny - kolorymeĘcz-
nąmetodąHuntera w modyfikacji Manna (10).

Wyniki iomówienie
W nasieniu nutrii, podobnie jak u więk-

szości zwierząt domowych, najliczniejszą
grupę związków organicznych stanowiły
białka. Oznaczenie poziomu białka stano-
wi podstawę do uzyskania wstępnych infor-
macji o zawartości enzymów i innych
zw iązków białkowych występuj ących
w osoczu nasienia orazwydzielinie dodat-
kowych gruczołów płciowych. Synte§zo-
wane pod kontrolą hormonów płciowych
w dodatkowy ch gruczołach płciowy ch oraz
jądrach białka nasienia mogąstanowić istot-
ną informacje o stanie czynnościowym
i zdrowotnym narządow płciowych (18, 21).
Poziom białka w plazmie nasienia nutrii
wahał się od 10,94 do 92,97 mg/dm3 i był
znacznię wy ższy niż w wydzielinie gruczo-
łów płciowych (ryc. 1). Najwyższe stęzenie
białka stwierdzono w wydzielinie gruczo-
łów pęcherzykowych - 26,5 do 53,27 mgl drŃ,
nieco niższe - w wydzielinie jąder (11,2-
-23,6 mgldm3) i gruczofu krokowego (9,5-
-3 4 mgl dm3). Wydziel ina gruczoŁów opusz-
kowo-cewkowych i jąder była jeszcze bar-
dziej uboga w białko. Białko p|azmy na-
sienia nutrii pochodzi głównie z gruczołow

0

Ryc. 1. Zawartość białka (mg/dm3) w wydzielinie gruczołów płciowych oraz
nasieniu nutrii
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Ryc. 3. Zawartość glukozy (mg/dm3) w wydzielinie gruczolów płciowych
oraz nasieniu nutrii
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Ryc.4. Zawartość fruktozy (mg/dm]) w wydzielinie gruczołów płciowych
oraz nasieniu nutrii
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Ryc. 5. Zawartość lipidów całkowitych (g/dm3) w wydzielinie gruczołów
płciowych oraz nasieniu nutrii
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pęcherzykowych, gruczołu krokowego i jąder. Nato-
miast u buhajów i tryków głównym miejscem syntezy
białek nasienia są: jądra, nalądrza i gruczoły pęche-
rzykowe (21). U ogiera koncentracja białka w wydzie-
linie gruczołow pęcherzykowych jest na tym samym
poziomie co w ogonie najądrza i prostaty, Wyrożniają
się pod tym względem banki nasieniowodow (23). Na-
tomiast u knura wysokązawartościąbiałek cechuje się
wydzielina gruczołów pęcherzykoł\ych (l7,l8). U kro-
likow poziom białka jest dwarazy niższy w wydzieli-
nie naj ądrzy w porówn aniu z plazmą n asi eni a, co ozna-
cza, że białka plazmy nasienia pochodzą u tego ga-
tunku z pozostałych dodatkowych gruczołow płcio-
wych (l l).

Wśrod białek plazmy nasienia dominowały frakcje
albuminopodobne, globulinopodobne alfa-ż i beta-l,
a adzj ał i ch wyno sił odpowiedn io 32,I2 + 7 9,7 o/o, 22,08
+ 12,66%0 i 20,98 + l 3, 1 8 % (ry c. 2). W jednym tylko
elektroforegramie stwierdzono
obecność globulinopodobnej frak-
cji typu gamma. Białka plazmy na-
sienia nutrii róznią się od białek oso-
cza kr-wi innym stosunkiem ilościo-
wym poszczególnych frakcji. Frak-
cja podobna do albumin, w porow-
n an i u z frakcj ą globuli nową r,vystę-
puje w plazmie nasienia w mniej-
szej ilości. Frakcja tajest szczegol-
nie czlła na zmiany w układzie roz-
rodczym (9). U tryka i buhaja frak-
cja albuminowa ma duzo nizsze stę-
żenie, co powoduj e, żebiałkaplaz-
my nasienia tychzwterząt mającha-
rakter globulinowy (20). Zastana-
wiające jest tak wysokie stęzenie
frakcji albuminopodobnej w nasie-
niu nutrii. Frakcje podobne do im-
munoglobulin są obecne w plazmie
nasienia nutrii w bardzo niskim stę-
zeniu, a ich obecnośó wydaje się byc mało istotna.

Poziom glukozy był wykrywany w śladowych ilo-
ściach (ryc. 3).Podobnie jak u innych zwierząt domo-
wych, w nasieniu orazw glllczołach płciowych nutrii
podstawowym cukrem jest fruktoza, a nie glukoza,
Według Manna i wsp. (13) nasienie królika zaw:'ęTa
okresowo bardzo duze ilości glukozy. Glukoza stano-
wi głowne żrodło energii także dlaplemników świnki
morskiej (6). Fruktoza (3,05 mgo/o), w porównaniu
z nasieniem buhaja (324 mg%) czy tryka (179 mg%),
a nawet knura (12 mgoń), w nasieniu nutrii występuje
w niewielkich ilościach. U nutrii natomiast na uwagę
zasfuguje wysokie stężenie fruktozy nie tylko w wy-
dzielinie gruczołów pęcherzykowych, gruczołu kro-
kowego, nĄądrzy, ale równiez w wydzielinie pozyska-
nej zjąder (ryc.4). BadaniaFouquet(cyt. i3) wyka-
zały, że wydzielina gruczołów pęcherzykowych cho-
mikajest pozbawiona fiuktozy. U szczurafruktoza wy-
dzięlanajest w gruczole krokowym (11).

, ,] ,: ,: 7'89

Poziom lipidów całkowitych w nasieniu nutrii
( 1 8 g/dmr) był kilkakro tnie niższy w porównaniu z wy-
dziel iną gru czołów płciowych. N aj wyzsze stęzenie li-
pidow stwierdzono w wydzielinie gruczołów opusz-
kowo-cewkowych, a następnie w gruczole krokowym,
(ryc. 5). Lardy i Philips (cyt. l 1) przypisuj ąduże zna-
czente utlenianiu lipidow jako żrodła energii. Proces
ten przebi e ga popr zez h ydroli tyczny rozkład l ip idów,
a następnie poprzez utlenianie kwasow tŁuszczowych
w cyklu kwasu cytrynowego w powiązaniuz tlenową
fosforylacj ą (12). Podczas dojrzeu,ania plemników
powszechnie obseru,uje się spadek zawartości lipidów.
Poza plemnikiem równiez plazma nasienia zawiera
substancji lipidowe (10). Cholesterol i fosfolipidy
ochraniają plemniki przed szokiem temlicznym (27).
F o s fo lip i dy ch arakteryz uj e zr ożnico wany gatunkowo,
ilościowy stosunek kwasów tłuszczor,vych nasyconych
do nienasyconych.

Tab. 1. Zarvartość (7u) krvasórr tluszczolrvch rl, ul,dzielinic gruczołólv płciouvch
oraz nasieniu nutrii

Ata|iza ch romato g r aftc zna wydzi e l iny gruc zołów
płciowych wykazała wyraźne zrożnicowanie w pro-
centowym udziale kwasów tłuszczowych. Roznice te
obserwowano równiez w nasieniu w zalezności od
metody jego pozyskiwania. a tym samym jego kon-
systencji (tab. 1), We wszystkich probkachnajl*ryższy
ldział miały kwasy tłuszczowe - palmitynowy (C|6 

0)
stearynowy (C,r,n) i linolowy (C,r,). W nasieniu nie
stwierdzono udziału kwasów tłuszczowych o łańcu-
chu węglowym dŁttższymniż C,r. Kwasy tłuszczorve
zawi eraj ąc e 22 -w ęglowy ł ańcuch s twi erdzono j e dyni e
w wydzielinie gruczołów pęcherzykowych oraz jąder.
W składzie lipidow plemników knura wielonienasy-
cone kwasy tłuszczowe stanowią około 65% całkowi-
tej zawartości kwasów tŁuszczowrych, a wysokludział
nienasyconych kwasów tłuszczowych, z uwagi na ich
zmiany oksydacyjne, stanowi zagrożenie dla strukfu-
ry błon plazmatycznych plemnikow (l8). Pomimo ze
plemniki knuta są bogate w lipidy (około l0% s.m.),



to w osoczu występująone w ilościach śla-
dowych (28). Ilość ich waha się od 0,15-
-0,I7oń (2) do 0,360ń (18). W osoczu na-
sienia knura 40 -43% zawartości lipidow sta-
nowią fosfolipidy, reszta to cholestero1, tria-
cyloglicerole i inne esĘ tłuszczowe (8).

Skład fizykochemiczny lipidów odgrywa
wazną rolę w regulacj i funkcj i biochemicz-
nych plazmolemmy oraz ultrastruktur plem-
nika (1). W plazmie nasienia małpy Resus
skład ten jest następujący: C,o - 1 ,5oń; Cr,,

-38,20ń; ClS- 18,3oZi C,r,,- 74,Ioń;C,r,
I,6%o; C,r,o - 8,9oń; Cro, - 8,9oń; Crro
I0,2o^ (13). W nasieniu buhaja do najczęś-
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ciej występujących kwasów tłuszczowych 800
należąC,u, C,o,r, C,8 (10).

Poziom cholesterolu całkowitego w plaz-
mie nasienia nurii wyrrosił 0,5 0-5,63 m! dŃ,
średnio wyniósł 2,55 + 1,98 mg/dm'(ryc. 6).
Poziom cholesterolu najwyższy był w wy-
dzielinie jąder (69,62 + 28,76 mgldm3)
i grlczoŁów pęcherzykowych (42,64 +

27,9I mgldm3), nieco niżsry -w wydzielinie
gruczołu krokowego (I9,32 + 1 0,07 mg/dm3),
najntższy zaś-w wydzielinie najądrzy oraz
gruczołów opuszkowo-cewkowych (odpo-
wiednio 2,55 + I,98 i 4,35 + 3,48 mgidm3).

Poziom triacylogliceroli w plazmie nasie-
nia nutrii wahał się od 1,1 do 36,4 mgldm3,
średnio wyniosł 16,2 + 13,8 mg] (ryc. 7).
Najniższy poziom triacylogliceroli stwier-
dzono w wydzielinie gruczołów opuszko-
wo-cewkowych(122,3 + 84,8 mg/dm3) i na-
jądrzy (394,9 +335,6 mg/dm3), najwyższy
zaś w wydzielinie gruczołów pęcherzyko-
wych i gruczołu krokowego (odpowiednio
801,4 + 785,8 i 1015,5 + 549,I mg/dm]).

Poziom glicerofosfocholiny (GPC) w na-
sieniu nutrii wynosił od 65 do 100 mg/dm3
(ryc. 8). Spośród zwierząt domowych naj-
vnryższe stęzenie GPC występuje w nasie-
niu tryka (1650 mg/100 ml) oraz buhaja
(360 mg/l00 ml) (18). Natomiast u ogiera
poziom GPC waha się od 40 do I20 mgl
/100 ml i jest zbliżony do nasienia nutrii.
Najwyzszy poziom GPC w gruczołach
płciowych nutrii stwierdzono w wydzieli-
nie najądrzy i jąder. Najądrza sąpowszech-
nie uwazane za główne miejsce syntezy
GPC (6). Zwtązek ten jest syntetyzowany
w komórkach nabłonkowych i wy dzielany
w większej ilości w głowie aniżęlt w ogo-
nie najądrzy (26).U buhaja poziom GPC
w głowie, trzonię i ogonie najądrzawynosi
odpowiednio 236,353 i 480 mgldŃ (25).
Natomiast u szczuta GPC gromadzi. się
głównie w głowie najądrza (3 , 4). U ogiera,

Ryc. 7. Zawartość triacytogliceroli (g/dm3) w wydzielinie gruczołów płcio-
wych oraz nasieniu nutrii

1200

1000

400

200

0

80

60

Ryc. 8. Zawartość glicerofosfocholiny (mg/dm3) w wydzielinie gruczołów
płciowych oraz nasieniu nutrii
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Ryc. 9. Zawartość ergotioneiny (mg/dm]) w wydzielinie gruczołów plcio-
wych oraz nasieniu nutrii
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Ryc. 10. Zawartość kwasu cytrynorvego (mg/dm3) w wydzielinie
łów płciowych oraz nasieniu nutrii
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jej zawartość w ogonie najądrza wynosi średnio
249 mg% (23).

Poziom ergotioneiny w nasieniu i wydzielinie gru-
czołów płciowych samców nutrii utrzymują się na
niskim poziomie, z wahaniami się od 7-70 mgldm]
(ryc. 9). Ergotioneina uważana jest zajeden z głow-
nych składników osocza nasienia ogiera i knura (23).
U knura głównym miejscem syntezy ergotioneiny są
gruczoĘ pęcherzykowe, a u ogiera bańka nasieniowo-
du (1 8), Funkcja flzjologtczna ergotioneiny polega na
ochronie plemnikow przęzjej g-py tiolowe, zwłasz-
czapodczas ich przesuwania sięw drogach wyprowa-
dzalącychu samca orazw czasie wędrówki w drogach
rodnych samicy (14).

W nasieniu samcow nutrii zwraca uwagę wysoki
poziom kwasu cytrynowego oTaz niska jego koncen-
tracji w wydzielinie gruczołów płciowych (ryc. 10).
Poziom kwasu cytrynowego w plazmie nasienia waha
się od 332 do 520mgldm3, podczas gdy w wydzielinie
Ęlko od 15 do 60 mg/dmr. Składnik ten ma niewielkie
znaczenie jako źródło energii, natomiast odgrywać
moze p ewn ąr olę pr zy koagulacj i n asi eni a knura. Kwas
cytrynowy stopniowo zntka z wydzieliny gruczołów
dodatkowych po kastracji, pojawia się natomiast po
wstrzyknięciu testosteronu (25). W połączeniu z jona-
mi potasu i sodu bierze udział w utrzymyłvaniu rów-
nowagi osmotycznej nasienia. Wysokie stęzenie kwa-
su cytrynowego i fruktozy jako materiału energetycz-
nego dla plemników posiada wydzielina gruczołow
pęch erzykowych dojrzałych płciowo buhaj ow (5 ).

podsumowanie

Białko plazmy nasienia nutrii pochodzi głownie
z gruczołów p ęcherzykowych, gruc zołl krokowe go
i jąder. U nutrii na uwagę zasfuguje wysokie stęzenie
fruktozy nie tylko w wydzielinie z gttlczołu pęcherzy-
kowego, krokowego,najądrzy, ale równiez w wydzie-
linie pozyskanej z jąder. Natomiast ergotionein autrzy-
muje się na niskim poziomie zarówno w wydzielinie
z gruczołów płciowych, jak i w nasieniu.
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Częstotliwość występowania dodatnich odczynów
serologicznych dla Actinobacillus pleuropneumo-
niae seroylr. ż,3 i 9 u świń rzeźnych w fermach
tuczników w Belgii. (Seroprevalence of Actinoba-
cillus pleuropneumoniae serovars 2,3 and 9 in slau-
ghter pigs from Belgium fattening farms). Vet. Rec.
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Baclaniettl setologicznvll na obecność przeciriciał dla Attinolncillus pleu-
ttlllneutnotliae sclovar. 2_ 3 i 9 objęttl 50 rłybrallyclr losowo stad rrrcznikórł,
rvBclgii Z,każdegos|aclatl,ysłanonaLrbójod60do l50sztukzrłierząt,abada-
llia serologiczlre tcstenr ELISA rr,_"-konano z 20 próbkanli km,i Zakażenie A pleu-
ropncunulttitte seloval 2 i 3 wyslępowały sLatys§/czllie istotnie częściej aniżcli
selolar 9 Pralvic lr e lvszystkich f'enrraclr ruczniki by,ły zakażone różrrylni typa-
nri serologicznvn A plcuropneuntoniuc \Ą' rviększości flel,t-ll o illtells;rt,tlyt-tr

systemie chor,v-u istlricj e pra rvclopodobJeństrvo wystqporvtinia zakażeń subklinicz-
nych r,rvlvołarryc1,: ptzez 1 pleun4lteuntoltiac U śiviń reagrlących dodatnio
rł, teście EL ISA lla scrolirr 9 rl,l,stępu_je ) ^11 raz.y u iększe ryzyko reagorł,an ia tl a

scrovar 2 i 2,28 razy rr,iększc rcakcji d,odatniej z sero\ar 3 Natomiast u świli
posiadających u,e krrł,i pzeciriciała dla sero\aru 3 istnleje 2.32 rliększc r;lzyko
reagorr ania na serovar 2
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