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Gomparison of the effect of consecutive stages of cryoprcseruation on spelmatozoal propeńies in dogs
and boats and pleliminary lesults of artificia! insemination with ftozen-thawed semen

Summary

The mpare changes of some in vitro at consecutive
stages of dog land boar semen and to otential of lffO-
zen-th on trials. Experiment I was car collected from
8 boars and 32 ejaculates collected from 8 dogs. The semen was frozen in 0.5 m| French straws in static LN2
vapor at -140oC for 10 min. and thawed at 70oC for 6 sec. Dilution, cooling and equilibration were performed
initandard optimal conditions, typical for both species. Semen qualiĘ was evaluated at three consecutive
stages during the process: directly after collection (A), after equilibration, just prior to freezing (B) and after
thawing (C). Evaluated spermatozoal features included percentage of progressive motile spermatozoa, per-

intact acrosom 2 sows
ated by means equili,1
arger decrease in the

boar semen than in the dog one. The re|ease of GOT to extracellular fluid at these stages of preservation was
higher in boar (p < 0.01). Freezing-thawing (B-C) effected the decrease of motility to the same degree in both
spócies and produced a larger deterioration of acrosome integrity in boar than in dog (p < 0,05). A further
ińcrease of GOT activity in extracellular fluid in dog semen was observed, but enzyme activity in boar semen
at this stage of preservation decreased. The entire cryopreseryation process (A-C) resulted in a largcr de-
cr:ease of motility and acrosome integriĘ in boar semen, in comparison with that observed in dog (p < 0.001).

eveł differences, itll GOT activity between fresh and thawed §emen were higher in dog than in boar
0.001). 0.1i6cią_l],ińśemination was succes§ful in 4 sows (25%) and 7 bitches {58,30ń). Average litter sizes

were 7.3 piglets in sows and 5.5 puppies in bitches.

Keywords: dog, boar, semen, spermatozoon, cryopreservation, artificial insemination

Proces konserwacji nasienia w niskich temperatu-
rach wynvala szere g zmian fi zyko-chemicznych w śro -

dowisku zewnątrz- i wewnątrzkomórkowym, wpĘwa-
jących niekorzystnie na męskie gamety, powodując
uszkodzenia strukturalne, czynnościowe, a często rów-
niężlch śmierc. Wykazano, ze do uszkodzeń męskich
komórek płciowych dochodzi nie w czasię składowa-
nia nasienia w niskich temperaturach, a głównie pod-
czas oziębtania go do temperatury przechowywania
oraz ogrzewania do temperatury początkowej lub do
ntej zbltżonej (3, 1 l, I2). Uzyskanie po rozmrozeniu
odpowiednio licznej populacji zdolnych do zapłodnie-
nia plemników zależy m.in. od gatunkowo uwarunko-

wanego stopnia wrażliwości męskich komórek rozrod-
czych na zmienne warunki panujące w trakcie kolej-
nych etapów konserwacji w niskich temperaturach.

Opracowanie odpowiedniej technologii mrozenia
n a s i eni a r ó żny ch g atunkó w zw i er ząt wym a g a upr ze d-
niej analizy zmian właściwości plemników w trakcie
kolejnych etapów konserwacji. Podjęcie badań w tym
zakresie uzasadnione jest nie Ęlko aspektem poznaw-
czym, ale również mozliwością korygowania błędnie
dobranej technologii konserwacji i opracowywania
coraz doskonalszych metod mrozenia. l

Zar ówno uzyskiwane po rozmlożeniu właściwo ści
in vitro nasienia knura, jak i relatywnie niskie wartoś-
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ci wskaźników płodności i plenności loch po zabie-
gach sztuczn ej in s eminacj i świ adcz ą o wy s ok iej w r aż -
liwości plemnikow tego gatunku na uszkodzęnia za-
chodzące pod wpływem procesu konserwacji w niskich
temperaturach (3, 4,8,34,37). W dostępnym piśmien-
nictwie przedstawiono szereg danych eksperymental-
nych i opracowań teor ety cznych charakte ry zujący ch
specyfikębudowy i funkcji męskich gamet knura, od-
powiadaj ący ch za wysoką podatność plemników te go
gatunku zwierząt na uszkodzenia powstałe podczas
procesu mrozenia i rozmrażania (9, 3 5, 36).

Plemniki psa uwazane są powszechnie za komórki
szczegolnie oporne na warunki panujące w trakcie
konserwacji w niskich temperaturach. Podstawą tej
powszechnie wyrażanej opinii jest korzystna jakość
nasienia po rozmrożeniu, określana zwykle za pomo-
cąruĘnowych metod oceny in vitro, takich jak ruchli-
wość plemnikow i prawidłowość budowy morfologicz-
nej akrosomow (6, 16). Jednak jak dotąd wyniki una-
sienniania suk nasieniem rozmrozonym są bardzo
zmienne i często niezadowalające, co ogranicza prak-
ty czne wykorzystanie przechowyłvanych w ciekłym
azacle dawek inseminacyjnych (10). Nowsze badania
wskazują na bardzo krotką przeżywalność rozmrozo-
nych plemników tego gatunku, zmniejszającą szansę
skutecznej inseminacji suk - samic wykazujących
szczegóInie dfugą fazę oestrus i trudny do rozpozna-
nia moment owulacji (l).

Eksperymentalne opracowan ia doty czące wpĘwu
kolejnych etapow konserwacji w niskich temperatu-
rach na zmiany jakości nasienia róznych gatunków
zwierząt w ujęciu porównawczym są w dostępnym
piśmiennictwie bardzo nieliczne (9,27). Knur i pies,
gatunki uważanę powszechnie za skrajnięrożnew za-
kresie podatności plemników na proces mrożeniai toz-
mrażania wydają się zatem dobrym modelem do prze-
prowadzenia tego r odzaju badań,

Celem niniejszych badań było porównanie zmian
wybranych właściwości plemnikow psa i knura oce-
nianych w warunkach in vitro podczas kolejnych eta-
pów konserwacji w niskich temperaturach. Przepro-
wadzono również wstępną ocenę wyników unasien-
niania loch i suk nasieniem rozlnrożonym.

Materiał i metody

Eksperyment I
Badania przeprowadzono równolegle na 32 ejakulatach

pochodzapych od 8 knurów i 32 ejakulatach pobranych od
8 psów. W doświadczeniu ujęto 4 knury rasy hampshire,
2 rasy wbp, 1 rasy duroc i l rasy pietrain w wieku 2-5 lat,
o sprawdzonej płodności. Psy zakwalifikowane do badań
to: 4 samce rasy owczarek niemiecki,2 - rasy wyzeł nie-
miecki, l doberman i l rottweilerw wieku 2-6lat,o spraw-
dzonej płodności. Od sarnców nasienie pobierano l raz ty-
godniowo, od kazdego po 4 ejakulaty metodą manualną.
Konserwacj i poddawano wyłącznie plemnikową frakcj ę
ejakulatu, którą u knura uzyskiwano poprzez filtrowanie
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i oddzielanie frakcji zelowej, a u psa poprzez oddzielne po-
branie II frakcji nasienia,

Zar1wno nasienie psa, jak i knura mrozono w 0,5 ml
słomkach Cassou (Minitiib GmbH) przy zastosowaniu jed-
nakowej metody zamrażania i rozmrażania. Rozrzedzanie,
schładzanie i ekwilibracjęprzeprowadzano w sposób uzna-
ny w odniesieniu do porownyvanych gatunków za opty-
malny i standardowy. Tak więc w odniesieniu do knura za-
stosowano rozrzedzalnlk oraz model schładzania i ekwili-
bracji nasienia zaproponowany przez Westendorfa i wsp.
(31).Przy konserwacji nasienia psów zastosowano model
r ozrzedzania, s ch ładz ania i ekwil ibracj i zasto s owany przez
Rota i wsp. (20). Nasienie zasysano do słomek Cassou po
ekwilibracji w temperaturze 5"C. Nasienie psa i knura mro-
zono w statycznych parach azotu w temperatlrze -l40'C
przez70 minut, po czym słornki zan|JTzano w ciekĘm azo-
cie. Nasienie rozmrażano po 1 miesiącu. Rozmrazanie prze-
prowadzano dla obu gatuŃow w jednakowych warunkach,
tj. w łaźni wodnej o temperaturze 70"C przez 6 sekund.

Ocenę właściwości plemników p rzeprow adzano podczas
trzech etapów konser-wacji nasienia: bezpośrednio po po-
braniu - pomiar A, po ekwilibracji, tużprzed mrozeniem
nasienia pomiar B oraz po rozlTlrozeniu słomek pomiar
C. W ocenie zmian właściwości plemników wzięto pod
Llwagę odsetek plernników o ruchu prawidłowym, odsetek
plernników z niezmienionym akrosomem oraz aktywnośc
aminotransferuzy asparaginianowej (AspAT) w pĘnie nad-
osadowym. Ruchlirvość plerrrników oceniano pod rnikro-
skopem kontrastowo-fazowym przy powiększeniu 400x
i stałym podgrzewaniu szkiełka podstawowego do tempe-
ratury 39"C. Ocenę morfologii akrosomów przeprowadza-
no w preparatach barwionych. Roznrazy po wysuszeniu bar-
wiono barwnikienr Giernzy wg rnetodyki opisanej przez
Watsona (33). Powyzsze badania jakości nasienia uzupeł-
niono o analizębiochelniczną, Aktywność AspAT w oso-
czu nasienia świezego oraz w płynach nadosadowych na-
sienia ekwilibrowanego i rozmrozonego oznaczano według
rnetody Reitmana-Frankela ( l8). Próbki do analizy aktyw-
ności aminotransferazy asparaginianowej przygotowywa-
no według metodyki opisanej przez Strzeżka i wsp. (25).
Uzyskane wyniki aktywności enzymu w jednostce obję-
tości (U/1) przeliczano na warlości przypadające na miliard
plemników (mU/ l 09 plemników),

Przy ocenie wpły.wu kolejnych etapów konserwacji na-
sienia na właściwości plemnikow knura i psa, porównaniu
poddawano zmiany (spadek lub wzrost) wartości opisanych
właściwości plemników, do których u obu gatunkow do-
chodziło pomiędzy trzema kolejnymi pomiarami, tzn. po-
między pomiarem A i C, pomiarem A iB oraz pomiarem B
i C. Zmianywłaściwości, zachodzące pomiędzy polłryższy-
mi pomiarami przedstawiono w formie średnich i poddano
analizte statystycznej dla wykazania istotnych róznic po-
między nirni przy pomocy testu t-Studenta. Ponadto w od-
niesieniu do kazdego zbadanych gatunków ocenie podda-
no równiez istotność różnicy między średnią zmianąwłaś-
ciwości pomiędzy pomiarem A i B a średniązmianąwłaś-
ciwości pomiędzy pomiarem B i C. Hipotezę o równości
średnich zmian cech plemników, badanych u psa i knura,
odrzucano na poziornie istotności a: 0,05.
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Bksperyment II
Przeprowadzono sztucz-

ną inseminację 12 loch
(wbp) nasieniem pobra-
nym od 3 knurów (wbp)
i poddanym konserwacji
w niskich temperaturach.
Nasienie mrozono wg opi-
sanej metody Westendorfa
i wsp. (37) w słomkach
okrągłych o objętości 5 ml,
Nasieniem kazdego z knu-
rów unasienniono 4 lochy.
Dawka inselninacyjlla
zawierała kazdorazowo
5 x l09 plenników w ob-
jętości 100 ml. Lochy una-
sienniano 24 godziny po
zauwazeniu odnłchu tole-
rancJl l relnsemlnowano po
upływie |2 godzin. Do badań wykorzysĘwano satnice wie-
lorodki, uzyskujące naturalną ruję po odsadzeniu prosiaJ.

Przeprowadzono ponadto zabiegi sztucznej irrsenlillacji
l2 suk rożnych ras nasieniem pochodzącym od 12 psów
poddanym konser"wacji w niskich temperaturach wg meto-
dyki opisanej przez Rota i wsp. (20). Dawka insernillacyj-
na wynosiła 300 x 10ó plemników lv objętości 3 rnl, Nasie-
nie deponowano domacicznie kateterem średnicy 3 mm przy
endoskopowej wizualizacji okoJicyp ortio vaginalis uteri.
Unasierrnianie przeprowadzano 3-krotnie w odstępach
24 - godzinnyc h. Optymalny term i n unas ien n i ania ustal ano
w oparciu o badanie cytologiczne wymazow pochwowych
i porniary stęzenia progesteronu w krwi obwodowej.

Wyniki iomówienie
Wyniki podjętych badań wskazują zę proces kon-

selwacji nasienia w niskich temperaturach wyzwala
istotnie większe zmiany aktywności ruchowej i budo-
wy morfologicznej akrosomów plemników knura
w porównaniu z męskimi gametami psa (tab. 1). o ile
spadek odsetka plemnikow o ruchu prawidłowym po-
między nasieniem świezym a rozmrożonym wynosił
u knura 44,5Yo, o tyle w odniesieniu do nasienia psa
kształtował się na poziomie 33,0o^ (p . 0,00l). Po-
dobnie obniżenie odsetka plemników z ntęzmięnio-
nym akrosomem zanotowane w nasieniu knura
(3],8%) miało istotnie większy zakes (p < 0,001)
w porównaniu z psem (25,7%). Pomimo głębokich
zmian ruchliwości i budowy morfologicznej akroso-
mu w przebiegu całego procesu konserwacji, u knura
- w odróznieniu od psa uzyskano istotnie niższy
wzrost aktywności AspAT uwolnionej do środowiska
zewnątrzkomórkowego.

Anallza kolejnych etapów konserwacji nasienia
wykazała, ze wstępne jej fazy (pomiary A-B) powo-
dują istotnl,e ntższe zmiany ruchliwości plemnikow
i odsetka plemnikóu, z niezmienionym akrosomem
u psa w porównaniu z nasieniem knura (p < 0,001).
Pomimo iż wzrost aktywności AspAT notowany po-
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Tab. l. Zmianl,właścilvości plemników psa i knura podczas konserwacji nasienia rv niskich
temperaturach 1n : 32: -r - s)

Objaśrlienia: pomiar A nasienie świeze, ponliar B po procesie ekwilibracji. pomiar C - nasienie
rozll]rozone; istotność róznic: *p < 0,05; **p . 0.0l; +**p < 0,00 l

między nasieniem świezym arozmrożonym był więk-
szy u psa, to podczas wstępnych etapów konserwacji,
tzn. rozrzędzania, schładzania i ekwilibracji, zakres
uwalniania tego enzymu do środowiska zewnątrzko-
mórkowego był większy u knura (p < 0,01).

Odmienne wyniki przyniosło porównanie zmlan
właściwości plemnikow obu gatunków, do których
dochodzi w procesie mrożęnta t rozmrażania (pomia-
ry B-C).W tym przypadku zakres zmian ruchliwości
plemników notowany w trakcie mrozenia irozmroże-
nia nasienia był jednakowy u obydwu gatunków. Ten
etap konserwacji nasienia wyzwolił jednak u knura
istotnie większe zmiany (p < 0,05) w zakresie odset-
ka p.l emnik ó.w z niezmi eni onym akro somem w p orow-
naniu z nasieniem psa i wyniósł odpowiednjo 23,0%o
i 18,8%. W odniesieniu do porównyłvanych gatunkow
zwterząt zanotowano krańcowo odmienne kształtowa-
nie się zmian aktywności AspAT podczas etapu mro-
żenla i rozmrożenia materiału biologicznego, Podczas
gdy w przebiegu tej fazy kriokonserwacji aktyłvnośc
enzymu wzrosła u psa średnio o 270,9 mu/l09 plem-
ników, to u knura jej wartość zmalała o 100,5 mU/l0'
plemnikorł,.

Analiza zakresu zmian właściwości plemników
w trakcie kolejnych etapów konserwacji w niskich tem-
peraturach wykazała,.że jej wstępne etapy wyzwalają
w nasieniu psa mniejszego stopnia obnizenie jakości
nasienia w porównaniu ze zmianami obserwowanymi
w trakci e p óźniej szego etapu mrozenia-r ozmr ażania
(tab.2). DoĘczy to zarówno ruchliwości plemnikow
(p < 0,001), budowy morfologicznej akrosomów (p <
0,001), jak i aktywności AspAT (p < 0,05). Podobnie
u knura odsetek plemników zniezmienionym akroso-
mem zmieniał się w mniejszym stopniu podczas schła-
dzanta, rozrzędzania i ekwilibracji niż podczas mro-
żenta-rozmrażania (p < 0,001). Jednak spadek ruchli-
wości plemników knura notowany zarówno w etapach
przed mrozeniem, jak i podczas zamrażania-rozmra-
żaniabył niemal równy. Charakter zml,an aktywności

Etap konserwacji
Galunek

zw ierzęcia

żrt

Zmiany odsetka
plemników o ruchu

prawidłowym
(%)

iany właściwości ple

Zmiany odsetka
plemników

z niezmienionym
aktosomem (%)

nników

Zmiany aktywności
AspAT w płynie

zew nątnkomó rkowym
(mU/109 plemników)

Pomial A-pomiat C

Pomial A-pomiar B

Pomiar B-pomiat C

Pies

Knur

Pies

Kn ut

Pies

Knul

-33,0*** t 10,3

-44,5 t 8,1

-8,1*** ł7,2

-23,1 t 8,2

-24,9 t 9,3

-21.4 t 9.5

-25,1*** ł l ,2
-37,8 t 7,0

-6,9*** t 4,1

-'l4,8 t 6,6

-18,8- t 6,8

-23,0 t 6,3

+423,4*** t232,2

+169,4 t 136,0

+152,5** ł120,7

+269,9 t 168,6

+270,9*** ł 214,1

-100,5 t 75,4
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Tab, 2. Porórvnanie zakresu zmian właścilvości plemnikóu, podczas wstępnych
etapów konserwacji oraz proce§u mrożenia i rozmrażania nasienia knura i psa

Galunek
zwierzęcia

Zmiana właściwości plemników

0dsetek plemników

o ruchu prawidłowym
0dselek plemników

z niezmienionym
akrosomem

lstolność różnic

Aktywność AspAT
w płynie

zew nąttzko mótkowym

P ies

Knur

A-B < B-c
(p < 0,001)

A-B - B-c
(p > 0,05)

A-B < B-c
(p < 0,001)

A-B < B-c
(p < 0,001)

A-B < B-c
(p s 0,05)

A-B > B-c
(p s 0,001)

Objaśnicnia: pomiar A nasicllie świeze, porrriar B - po procesie ckwilibracji, pomiar
C - po rozmrozeniu

AspAT podczas kolejnych etapów konserwacji nasie-
nia knura był, jak wspomniano, diametralnie różny.

Wyniki niniejszych badań potwierdzają przyjętą
powszechnie tezę o szczegolnej wrazliwości plemni-
ków knura na niekorzystne warunki środowiskowe
panujące w trakcie plocesu konserwacji w niskich tem-
peraturach, jeś|l, za kryterium oceny jakości nasienia
przyjąc ruchliwość plemników i odsetek plemników
z nieuszkodzonym akrosomem. W niniejszym ekspe-

rymencie wykazano, że różnice odnośnie do obydwu
r,rymienionych właściwości pomiędzy nasieniem świe-
żymarozmrożonym sązdecydowanie większe w od-
niesieniu do plemników knura niz psa. Stwierdzono,
z e o dp owi e dzialn e za to sąpr zede w s zystkim w stępne
etapy konserwacji nasienia knura, tj, rozrzedzanie,
schładzanie i ekwilibracja, które wywołują większe
zmiany w zakresie ruchliwości i odsetka plemników
z niezmienionym akrosomem , aniżeli ma to miejsce
w nasieniu psa. Podobne zmiany właściwości plemni-
ków w odniesieniu do knura uzyskali Córdova i wsp.
(4), Eriksson i wsp. (7) oraz Strzezek i wsp. (27),
a w odniesieniu do psa - Oettló (15) i Terhaer (32).

Obnizenie jakości nasienia obserwowane w trakcie
wstępnych faz konserwacji jest wynikiem zjawiskatzw.
udaru chłodowego (3, 6, 34), ktore jest przejawem
wrazliwości męskich komórek rozrodczych na ochło-
dzenie w zakresie temperatur od +20"C do 0'C. Efek-
ty udaru chłodowego to: pogorszenie ruchliwości plem-
nikow, utrata ciąłości i zmiany przępuszczalności
błony komórkowej oraz wymiana jonolv pomiędzy
środowiskiem wewnątrz- t zewnątrzkomorkowym
(36). Istotny ldzi.al w tym procesie przypisuje się prze-
mianom na poziomie molekulamym, zachodzącym
w obrębie błon komórkowych. Zmlany te szczegóło-
wo opisano w odniesieniu do plemników knura, gdzie
występują ze szczegóInym nasileniem (35). De Leeuw
i wsp. (9) wykazali, że w trakcie oziębiania fosfolipi-
dy błonowe podlegają przejściu fazowemu ze stanu
płynne go w żel, c ze go kons ekwencj ą j e st r ozdztelente
białkowych i lipidowych składników błon (lateral pha-
se separation) zarówno w obrębie główki, jak i witki
komórek rozrodczych. Stwierdzono, ze powyższe zja-
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wiska prowadzą do destabilizacli
mechanizmów transporhr jonów oraz
wzrostu pr zepuszczalności błon pla-
zmatycznych plemnika.

Wyniki uzyskane w ramach niniej-
szego eksperymentu są zgodne z da-
nymi przedstawianym 1 pTzez innych
autorów. Watson i Plummer (36)
uszeregowali plemniki róznych ga-
tunków zw ierząt w kolej no ści rosną-
cej opomości na zjawisko udaru chło-
dowego w następującym porządku:
knur, buhaj , tryk, krolik, kot, pies,
ogier, człowiek. Poszukując przy czy -
ny tak różnej wrażliwości plemników
knura i psa na zjawisko udaru chło-

dowego na\eży wziąc pod uwagę skład chemiczny błon
plazmaĘ cznych plemników obu gatunków oTaz szcze-
goły budowy morfologicznej ich komórek rozrod-
czych. Błony p|azmatyczne plemników opornych na
obnizanie temperatury w tym psa, cechują się nizszym
stosunkiem ilościow;łn (ok. 1 : 1) wielonienasyconych
do nasyconych kwasów tŁuszczovłych, w porównaniu
z męski mi komorkam i r o zr o dc zymi, b ar dziej w r ażli-
wymi na udar chłodowy. Ponadto głowki plemników
psa posiadają - w odróznieniu od knura - zwafiąbu-
dowę i mniejsze wymiary. Plemniki knura charaktery-
zują się natomiast wąską wyjątkowo długą i mocno
spłaszczoną główką. Obciązenie struktur podporowych
plemników psa w warunkach osmotycznie indukowa-
nych zmian ich objętości jest zatem niewielkie, co ogra-
nicza uszkodzenia komórek w trakcie konserwacji
w niskich temperaturach. O duzej tolerancji plemni-
kow psa na szybkośc obniżania temperatury nasienia
świadczą wyniki badań Olar i wsp. (16), którzy nie
stwierdzili przed mrozeniem statystycznie istotnych
rożnic ruchliwości plemnikow pomiędzy nasieniem
schładzanym do temperatury 5" C przez l, 2 1 3 godzi-
ny. Warunki postępowania z nasieniem knura muszą
natom iast by c b ezw zględnie i śc iśle podporządkowa-
ne ustalonemu tezimowi opracowanej procedury kon-
serwacji nasienia (7,27,34,37). Każda zmiana wa-
runków schładzania rzutuje negatywnie na właści-
wości plemników.

O ile wyniki niniejszego eksperymentu są zgodne
z powszechną opinią o wy ższej podatności plemników
knura, w porównaniu z psem, na zjawisko udaru chło-
dowego w temperatutzepowyżej 0oC, o tyle poddanie
nasienia obu gatunków zwterząt procesowi mrozenia
irozmrażania pozwoliło poczynić, jak się wydaje, in-
tere suj ąc e ob s erw acj e doty c ząc e wrazl iwo ś c i m ęski ch
gamet tych gatunków na uszkodzenia kriogeniczne.
B adania wykazaĘ bowiem równy spadek ruchliwości
plemnikow psa i knura podczas procesu mrożęntai roz-
mrażania nasienia. Wprawdzie obnizenie odsetka
plemnikow z niezmienionym akrosomem w trakcie
tych etapów było wie_ksze u knura, to jednak obserwo-
wane róznice (p < 0,05) pomiędzy obu gatunkami nie



by Ę już tak duże, j ak p o dc zas wcze śni ej s zy ch faz kon-
serwacji (p < 0,001). Wydaje się zatem, ze sam pro-
ces mfozenla 1rozmrażania nasienia wyzwala tak da-
leko idące zmiany środowiska zewnątrz- i wewnątrz-
komórkowego,tż nawet tak odmienne pod względem
podatności na konserwację gamety, jak plemniki po-
równyłvanych gatunkoą reaguj ą p o dobni e na zmiany
temperafury ponizej 0'C.

Uzyskane wyniki badań sązgodne z opiniąwyraża-
nąprzęz innych autorow, iż proces mrozenia ltozmra-
żania j e st pr zy czy ną najwi ększe go p o gors zeni a ruchl i -
wości plemników i integralności akrosomów w prze-
biegu konserwacji w niskich temperafurach nasienia
psa (15). U knura prawidłowość tę wykazano jedynie
w odniesieniu do morfologii akrosomów. Natomiast
spadek ruchliwości plemnikow knura podczas przed-
mrozeniowych etapów konserwacj i oraz mrożenia-roz-
mr ażania był niemal j ednakowy,

Głęb okie zmiany właś c iwo ści nasieni a p o dczas pro -
cesu rnrozenia i rozmrażania sąwyrazem oddziaĘwa-
ni a c zynn i ko w fi zyko - ch em i c zny ch zw iązany ch z dll -
żymi wahaniami temperatury środowiska, w którym
znajdują się plemniki w trakcie konserwacji. Ochła-
dzanie nasienia poniżej 0"C powoduje gwałtowne pro-
cesy krystalizacji wody oraz zmiany ciśnienia osmo-
tycznego w środowisku zewnątrz- i wewnątrzkomór-
kowym, wywierając niekorzystny wpływ na właści-
wości męskich komórek płciowych (lI,12,21).

Kry§cznym momentem konserwacji wniskich tem-
peraturach jest przeprowadzenie żywych komórek
przęz zakres temperafur od -15"C do -60"C zarówno
podczas oziębiania, jak i podwyższania temperatury
(11). Na matęrtałbiologiczny oddziałująw tym czasie
dwa potencjalnie uszkadzające czynniki: wpĘ.wy roz-
tworu (solution effects) i krystalizacj awewnątrzkomór-
kowa (intracellular ice formation).

Przy małej szybkości zamrażanla głównym czynn|-
kiem powodującym uszkodzenia komórek są zmiany
stęzenia roztworów zewnątrz- i wewnątrzkomórko-
wych, określane mianem wpływów roztworu. Są one
wynikiem postępującej krystalizacji wody w obrębie
środowiska zewnątrzkomórkowego w miarę obniża-
nia temper3lv non!'ej 5'C, Prowadzi to do stopnio-
w e go zmni e j szani a frakcj i niezamar zni ęte g o ro ztwo -
ru oraz ciągłego wzrosfu w jej obrębie stężenia soli
i innych rozpuszczonych komponentów rozrzedzalni-
ka. Narażona na działante rosnącego ciśnienia osmo-
tycznego komórka ulega silnemu odwodnieniu zgod-
nie z gradientem stęzeń, tym większemu, im znacz-
niejszy jest spadek temperatury. Skutkiem tego zjawi-
ska w odwodnionych plemnikachznacznie wzrasta stę-
żenię roztworów, wywierając toksyczny wpływ na ko-
mórki.

Zkoleiw sytuacji, gdy temperafura jest gwałtownie
obniżana, mo żliwo ść utraty w o dy przez komórkę w ta-
kim stopniu, aby doszło do równowagi osmotycznej,
jest ograniczona. W tym przypadku dochodzi do sil-
nego przechłodzenia komórek oraz wyrównywania

potencjału chemicznego poprzez krystalizację we-
wnątrzkomórkową. Tworzący się w obrębte cytoplaz-
my lód jest przyczynązmian destrukcyjnych komórek
zamrńany ch prry gw ńownym spadku temperatrrry (2 1 ).

Rezultaty niniejszego eksperymenfu, wskazujące na
istotnie v,ryższe u knura uwalnianie AspAT do środo-
wi ska zew nątr zkomórkowe go p odc zas etap ów T o zr zę-
dzania, schładzania i ekwilibracji, są zgodne z wyni-
kami uzyskanymi przezStrzeżka i wsp, (26,27),któ-
rzy wykazali podobny 2-3-krotny wzrost aktywności
enzymu juz po rozrzedzęniu nasienia. U psa zmiany
aktywności AspAT podczas powyższych faz konser-
wacji były istotnie mniejsze. Wcześniej szę badanla
wskazują że u psów jeszcze przed zamrożeniem do-
chodzi jednak do relałwnie wysokiego, bowiem 1,62-
-2,77-Wotnego wzrostu aktywności AspAT (13). Ak-
tywno ś ć aminotrans fer azy asp aragini anowej (amino -
tr ansfęr aza L- asp araginian : 2 - oks o glutaran) uw ażana
jest za wskaźnik uszkodzenia plemników i prawidło-
wości przebiegu procesów metabolicznych męskich
komórek płciowych, w szczególności w obrębie
wstawki (27). Aminotransferaza asparaginianowajest
enzymem nasienia o wieloźródłowym pochodzeniu (2)
zarówno plemnikowym, jak również wynikającym
z czynności dodatkowych gruczołow płciowych. Usta-
1 ono, ze zmiany aktywno ś ci AspAT w nas ieniu są zwi ą-
zanę w dużej mter ze z wewnątrzkomórkową pul ą te go
enzymu orazże uszkodzenia męskich komórek płcio-
\\ych powodują !\.ypływ tego białka do środowiska
zew nątr zkomó rkow e g o ( l 7 ) . O znaczanlę aktywn o ś c i
AspAT w nasieniu jest czułąi miarodajnąmetodąpo-
średniego, biochemicznego określania stanu błon
plemnikowych, pozwalaj ące go stwierdzić zmiany ich
przepuszczalności (8, 2] ).

Stwierdzono, ze podwyższanie się aktywności
AspAT w środowisku pozakomórkowym w trakcie
rozrzedzenia nasienia związane jest ze zmianami fi-
zyko-chemicznymi i zachwianiem równowagi na po-
wierzchni plazmolemy. Prowadzi to do uwalniania do
śro dowi ska zew nątr zkomórkow e go b i ałek enzyma-
ty czny ch opłas zc zaj ących p 1 emniki, t aki ch j ak A sp AT
i inhibitor akro syny (3 1 ). N i ekt or zy b adacze tŁamaczą
wspomniane zj awisko elektrostaĘ cznymoddziaływa-
niem pomiędzy lipoproteinami żółtka jaja kurzego,
a białkami plazmolemy komórek rozrodczych (29).

Wykazano rownież, iż dodatek glicerolu w trakcie
rozrzędzenia nasienia przyczynia się do znacznęgo
podwyzszenia aktywności AspAT w p§nie nadosado-
wym. Substancja ta powoduje silne zablrzenia rów-
nowagi osmotycznej pomiędzy środowiskiem we-
wnątrz- i zewnątrzkomórkowym, co prowadzi do na-
ruszenia błonowych wiązah białkowo-lipidowych.
Sprzyja to zwiększeniu przepus zcza|nościbłon komór-
kowych iprzemteszczaniu się enzymów do środowis-
ka zewnątrzkomórkowego (5, 30).

Zarówno,w nasieniu knura, jak i psa aktywność
AspAT zmięnia się we wstępnych etapach konserwa-
cji w stopniu nieporównanie większym w zestawieniu
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z ruchliwością plemników i morfologią akrosornów.
Powstaje zatęm pytanie: co Ieży u podstaw dyspro-
porcj i pomi ędzy rezultatami analizy mikro skopowej
i biochemicznej nasienia? Badania przeprow adzone
przęzRodriguez i wsp. (I9) zwykorzystaniem mikro-
skopu elektronowego wykazały powstawanie głębo-
kich uszkodzeń plemników psa w trakcie konserwacji
w niskich temperaturach, większychniż wskazują na
to wyniki mikroskopowego badania morfologii męs-
kich komorek rozrodczych po rozmrożęniu. Larsson
i wsp. (8) wyrażają natomiast opinię, że test oceny
aktywności AspAT u knura jest szczególnie czułą
metodą określającą jakość nasienia, umozliwiającą
wykazanie uszkodzeń męskich komórek płciowych
niemozliwych do wykrycia nie tylko technikąmikro-
skopową ale również za pomocąbadań ultrastruktu-
ry. Stwierdzenie bowiem niewielkich zmian w zaWę-
sie integralności akrosomów i ruchliwości nie jest rów-
no znaczne z brakiem głęb szych us zko dzeń pl emników
na poziomie metabolizmu komorkowego.

Wykazany w niniejszych badaniach wzrost aktyw-
ności AspAT w pĘnie zewnątrzkomorkowyrrr wydaj e się
logicznie powiązany ze stwierdzonym ptzez Terhaer
(32) obniżaniem się podczas konserwacji zawartości
ATP w plemnikach. Aminotran sferaza asparaginiano-
wa jest enzymem uczęstniczącym w przemianach
aminokwasów. Końcowym ich produktem są ketokwa-
sy, ktore poprzezldział w procesach energetycznych
jąder zwtązane są z przemianami ATP (5). Zmtany
aktyłvnoś c i AspAT uw ażanę s ą za wskaźnik prawi dło -

wości procesów metabolicznych wstawki plemnika
i jego spirali mitochondrialnej (27,28). Istnieje zatem
ścisĘzwtązekpomiędzryzmtanamiaktywnościAspAT
i zawaftością ATP w plemnikach oraz ich ruchliwoś-
cią. Być możę w tych niekorzystnych przemianach
doty czący ch aparatu wstawkowego plemnikow, do
ktorych dochodzi jużna etapte rozrzędzanta, schładza-
nia i ekwilibracji nasienia poszukiwacnaleĘ pr7ryczryny
krótkiej pr zeżyw alno ś ci p l emników p o r o zmr ożentu.

Wzrost aktywności AspAT w nasieniu psa ulegał
dalszemu pogłębieniu w wyniku procesu mrożenja
irozmrażania. Stwierdzone u innych gatunkow, m.in.
u knura i buhaja (27) zmiany aktywności AspAT pod-
czas tych etapów konserwacji były zdecydowanie
mniejsze. Co więcej, uzyskane w niniejszych bada-
niach wyniki świadczą ze aktywność tego enzymu
w nasieniu knura istotnie zmniejszyŁa się w wyniku
mrozenia i rozmrażania. Interpretacja tego zjawiska
możebyc dwojaka. Z jednej stronywskazywac to moze
na wysoką stabilność błon wstawki plemnika knura
w trakcie tych etapow konserwacji. Z drugiejjednak
strony, należy brać pod uwagę, ze urvalnianie AspAT
podczas rozrzędzania, schładzania i ekr,vilibracji jest
tak wielkie , że wyczerpuje całąwewnątrzkomorkową
pulętego enzymu i mozliwe staje sięjuz tylko uszczu-
p lani e j e go r ęzerw zewnątr zkomórkowych. Ni e zalez-
nie od interpretacji tego zjawiska, stwierdzone u psa
tak duze podvryższenie aktywności enzymu wskazuje
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na fakt, ze kolejne etapy konserwacji w niskich tem-
peraturach powodują uszkodzenia struktury i funkcji
błon komórek rozrodczych tego gatunku w stopniu
większym niz dotąd sądzono.

Nalezy zatęm podkreślic, ze potwierd zona w niniej -
szych badaniach duża wrażliwość plemników knura
nauszkodzenia powstałe w trakcie konserwacji w nis-
kich temperaturach wynika w przede wszystkim z da-
leko idących zmian właściwości plemnikow tego ga-
tunku, do ktorych dochodzi jeszcze przed zamroże-
niem nasie nia, tzn, w trakcie r ozrzedzanta, schŁadza-
nia i ekwilibracji. Proces mrozenia i rozmrażania
wprawdzie powodował większego stopnia uszkodze-
nia struktury akrosomów w plemnikach knura, lecz
spadek ruchliwości komórek rozrodczych w tym cza-
sie był jednakowy u knura i psa, podczas gdy uwalnia-
nie AspAI do płynu zewnątrzkomórkowego było zde-
cydowanie większe u psa. Wysokie zmiany aktywnoś-
ci AspAT w trakcie konserwacji nasienia w niskich
temperaturach notowane u psa wskazująna nie stwier-
dzonę dotychczas zaburzenia stabilności lub ciągłości
strukfuralnej błon plemników tego gatunku zwlęrząt.
Zw iązek p omiędzy tym zj awi sk i em a charak tery sĘ c z-
ną dla psa krótkąprzeżywalnościąplemników po roz-
mrozeniu wymaga dalszych badań.

W ramach eksperymentu II, w grupie 12 loch pod-
danyc h sztuc znej ins e min acj i nas i en i em r o zmr ożony m
u3 (25,0oń) samic doszło do rozwojuprawidłowej cią-
ży i porodu. Srednia |iczbaprosiąt urodzonychw mio-
cie wynosiŁa7,3, a średnia Itczba urodzonych żywo -
7,0. Mioty uzyskano jedynie po unasiennianiu nasie-
niem pocho dzącymod dwóch knurów (1 i 2 lochy proś-
ne). Nasieniem pochodzącym od trzeciego knura nie
udało się skutecznie unasienniać żadnej lochy.

Na 12 poddanych sztucznej inseminacji suk
7 (58,3%) samic urodziło w spodziewanym terminie
zdrowe szczentęta, Liczba szczeniąt w miocie wyno-
siła średnio 5,5. WszystkieszczeniętabyĘ żywe w mo-
mencie porodu. Porody nie wymagały interwencji chi-
rvrglczneJ.

Uzyskane w niniejszych badaniach wyniki unasien-
niania loch i suk wydają się potwierdzac tezęo szcze-
gólnej podatności plemników knura na uszkodzenia
wywołane procesem konserwacji w niskich tempera-
turach. Skutecznośc unasienniania loch bowiem była
zdecydowanl,e ntższa ntż suk. Jednak zarówno
w pierwszym, jak i drugim przypadku wyniki unasien-
niania byĘ wyraźnte ntższe od rezultatów uzyskiwa-
nych przy kryciu t sztucznej inseminacji nasieniem
świezym lub poddanym konserwacji w stanie pĘnnym
(I0,22,23). Należy podkreślić, ze wyniki prob biolo-
gicznych, oparte na mało licznym materiale zwierzę-
cym, mają charakter badań wstępnych. Nie pozwala
to na wyciąganie ogólnych wniosków i analiz statys-

Ęcznych. W odniesieniu do knurów ograniczono się
ponadto do jednej rasy. Nalezy również mieć na uwa-
dze, że uwarunkowana osobniczo wrażItwość plem-
ników na uszkodzenia niskotemperaturowe rzutuje na



uzyskiwane wyniki unaslennlanla samlc. Potwierdze-
niem tego jest niejako fakt, że po inseminacji 4 loch
nasieniem jednego samca nie uzyskano zadnego mio-
tu. Wyniki unasienniania suk sąporównyłvalne do re-
zultatów uzy s kiwan y ch pr zez inny c h autor ów (22) .

Ocena skuteczności sztucznej inseminacji samic
rozmrożonym nasieniem knura i psa wymagaptzepro-
w adzęnia b adań na wi ęks zym material e do świadczal-
nym, Badania te są w chwili obecnej kontynuowane
przez autorów. Mając na uwadze wstępny charakter
badań w zakresie prob biologicznych, należy jednak
podkreślió, że dotychczas w kraju eksperymenty tego
rodzaju w odniesieniu do knura podejmowane byŁv
rzadko (24),W odniesieniu do psa istnieje w piśmien-
nictwie krajowym jeden opisany przypadek skutecz-
nej inseminacji suki nasieniem poddanym konserwa-
cji w niskich temperaturach (14).
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Wirus pryszczycy prz,eżyva rł,4'C około 2 nlieslącc w sier,ści zu,ierząt, 2-3

t-tliesiące rv kale i w gnojolvicy Cz.as przeżyciazależy od szczepu r.virusa i metod

<lznaczania. Czas przeżycia wirusa pl,yszczycy na sierści Lrlega skróceniu wtaz
Ze \\,Z]:ostem temperatul,y otoczctria do ] 8'C Tcn czas był dłuzszy, gdy rYilus
znajdował się pod wierzcl-rnią lvarstwą gleby, pol-r-riędzy liśćmi lub w lliejscach
zacierrionych na terenje suchym Oceniając ryzyko infekcji lł iruselll pI} szczycy
należy urvzględnić rniano u,irusa w materiale zakażnym, podatlość i stopień eks-

pozycjizwierzątnazakażcnie Stwierdzonozakażeniebydławirusernpo6miesią-
cach po zatieczyszczenitt gLeby polcltej śniegicll o temperatttrze poniżej 0'C
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