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Gonelations between some spetmatozoa propeńies of cryopteserued dog semen

Summary

The aim of the experiment was to estimate correlations between some spermatozoa properties evaluated at
consecutive stages of dog semen cryopreservation. The study was carried out on 138 ejaculates collected'from
46 dogs of different breeds. The ejaculates were diluted in Tris-citrate-glucose-egg yolk extender with a 4Vo
addition of glycerol. The senren was frozen in 0.5 m| Cassou straws. The results of the investigation revealed
some correlations between the pre-freeze and post-thaw spermatozoa properties. Correlations between secondary
defects of sperm morphology in fresh s€men and post-thaw acrosome morphology (r:-0.31; p<0.05), sperma-
tozoa longeviĘ (-0.48; p<0.001) and extracellular COT activiĘ (r:-0.43; p<0.01) were observed. Correlations
betlveen acrosome morphology in fresh ejaculate and post-thaw motility (r:0.43; pS 0.01) and longevity (r:0.31;
p<0.05), as we|l as between GOT activity in raw ejaculate and motility in defrosted semen were noted. Motility,
§perm concentration and total sperm count in fresh ejaculate were not correlated with spermatozoa properties
after thawing. It was proven that a pre-freeze evaluation of sperm morphology, acrosome structure and extra-
cellular GOT activity may be useful in selecting of stud dogs as semen donors and their ejaculates for
cryopre§ervation purposes. Acrosome morphology was not correlated with motility in fresh, equilibrated or
thawed semen. Correlations ]vere observed between motility and GOT activity in fresh (r=-0.39; p<0.01) and
defrosted semen (r:-0.34; p<0.05) as well as between sperm morphology and GOT activity in fresh ejacu|ate.
There was no correlation between acrosome morphology and extracellular GOT activiĘ.

Keywords: dogo semen, spermatozoon, cryopreservation

W dostępnym piśmiennictwie mało jest inforrnacji (2l,
22) na temat korelacji pomiędzy różnymi właściwościa-
mi plernników psa w nasieniu poddawanym konserwa-
cji w niskich temperaturach. Poznanie wzajemnych za-
leżności porniędzy poszczególnymi właściwościami
zwlązanylni z budową rnorfologiczną oraz funkcjono-
waniem męskich.gametmoze przyczynic się do pełniej-
szego 7.r.ozumie.nia zjawisk zachodzapych w trakcie kon-
ser-wacji nasienia psa w niskich temperaturach. Moze być
równocześnie pomocne w ustaleniu, która z kombinacji
kilku właściwości in vitro plemników psa trafnie cha-
rakteryzuje wartość biologiczną nasienia. Wg wielu au-
torow (]0, l1, 15, 26,43) ocena odpowiednio dobra-
nych i wzajemnie nieskorelowanych ze sobą testów ilt
vitro pozwala w przybliżcniu określić zdolność zapład-
niajapą nasienia. Tego rodzaju testy powinny być kon-
trolą zarowno prawidłowoścj przebiegu metabolizmu
komórkowego, jak i ciągłości strukturalrrej męskich ga-
met. Nalezy zatem zbadać,które z właściwości plemni-
ków psa wykazują wzajemne korelacje, a ktore kształtu-
ją się niezaleznie od siebie i informują o zgoła odmien-
nych przejawach czynności oraz cechach budowy męs-
kich komore|< rozrodczych.

Poznanie korelacji pomiędzy właściwościami plem-
ników w nasieniu świezym i rozmrożonym pomocne
moze byc ponadto w określeniu kryteriów wstępnej se-
lekcji ejakulatów przeznaczonych do konser-wacji w nis-
kich temperaturach. Ocena przydatności nasienia do
konserwacjj w niskich temperaturach w oparciu o nlty-
nowe badania laboratoryjne in vitro przeprowadzane
przed poddaniem ejakulatu procesowi mrożęnia i roz-
mrażania napotyka bowiem na szereg trudności (l4, 38,
40). Właściwości plemników po rozmrożeniu uwarun-
kowane są z jednej strony przyjętątechnologią konser-
wacji, a z drugiej trudnymi do uchwycenia za polnocą
testów laboratoryjnych cechami indywidualnymi zwią-
zanymi ze strukturą i funkcją męskich gamet. Wysoka
jakość nasienia świezego nie gwarantuje zatem uzyska-
nia korzystnych właściwości plemnikow w nasieniu roz-
mrozonym ( 14). Analiza wpływu różnych czynników na
jakośc nasienia po rozmrożeniu wykazała, że otrzymy-
wane w tym zakresie wyniki uzależnione są w głównej
mierze od dawcy (38). Wpływ innych czynników, takich
jak właściwości kolejnych ejakulatów pobranych od jed-
nego samca oraz zmienne warunki środowiskowe, na
porozmrozeniowe właściwości plemników jest daleko
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Tab. l. Wyniki oceny jakości nasienia psów podczas kolejnych etapów konserwacji w niskich temperaturach*

Etap konserwacji
nasie n ia

Miary
stal,

R uchliwoś ć
plemników

("/"|

Aktosomy o

plawidłowe j

modologii

l%l

Aktywność
AspAT

(mUń 09

plemników)

0bięlość
ll flakcii

(ml)

Wady
p ierwolne
mońologii

p le m ników
("k)

Wady
wlórne

modologii
plemników

(%)

Wady
morlologii
oqółem

(%)

Ko nce nlra cja
plemników

w ll ltakcii
(106/ml)

całkow ila
liczba

plemn ików
w naslenlu

(1 06)

Nasienie świeże

Po ekwilibracji

po rozmrożeniu

5 gOdz. p0

rozmroże niu
(przeżywalnoś ć)

x

s

min
maks

x

s

mln
maks

x

s

mln
maks

x

s

min
maks

85,1

6,0
71,0
95,0

76,5
5,,|

60,7
88,3

50,2
5,0

36,7
60,0

29,8
6,8

1 4,3
48,3

95,5
1,8

88,5
98,5

88,9
3,2

82,3
95,0

68,2
5,8

56,3
85,3

266,1
122,7
82,9

617,1

447,0
117,4
225,3
677,5

743,2
122,1

443,5
1087,7

3,0
0,9
1,5
4,4

7,6
2,2
3,0

14,0

4,4
2,0
2,0

11,0

,l 
1,9
3,6
7,5

21,0

340,0
132,8
11 6,3
546,7

1032,8
531,4
222,5

2167,6

metody

Badania przępt 38 ejakulatach pobranych od
46 psów różnych onej płodności, w wieku 2-7
lat, stanowiących własność plywatną. Badaniami objęto sam-
ce następujacych ras: chow-clrow (2 psy), owczarek niemiec-
l<i (9 psów), norweski elkhund, doberman (5 psów), caim-
-terier, skye-terier, bobtai1, moskiewski strożujący, wyzeł nie-

,_ miecki (4 psy;, jamnik (2 psy), a ler

:, (5 psów). basset (2 psy). butdo ni.
): boksęr (2 psy), owczarek kauka r no

mniejsz,
rębiejec

,.Zatemw c
nego gafun

ler
ni,
no

Objaśnienie: xdane uzyskane w opar-
ciu o ocenę 138 ejakulatów pobra-
nych od 46 psów

zwierząt, podatność
plemników na proces
konserwacji w niskich
temperaturacll (tzw.

zamrażaLność - freezability) i uzyskiwane wyniki po loz-
mrozeniu są w duzej mierze uwarunkowane osobniczo
(2, 8, 10, 16). Problem zróżnicowanej wrazliwości p|em-
nikow pochodzących od różnych sanlców na zmienne
warunki fizykochemiczne procesu mrozenia i rozmra-
żania zoslał w odniesieniu do bydła ograniczony drogą
selekcji reproduktorów (28). W odniesieniu do knurów
wykazano z:vtęek pomiędzy linią hodowlaną z której
pochodzi dany samiec a jakością porozmrożeniowąna-
sienia (40).

W odniesieniu do niektórych gatunków zwierzalprze-
prowadzono próby określenia, które z właściwości plern-
rrikow świezego ejakulatu dostarczają informacji nie-
zbędnych do oceny, czy nasienie danego reproduktora
nadaje się do celu konserwacji w niskich temperaturach,
czy teżnie. Kluczowe w tym zakresie jest poszukiwanie
właściwości plemników, w odniesieniu do ktorych
stwierdza się istotne korelacje porniędzy wartościami
przedmrożeniowymi i po rozmrozeniu. Ich ustalenie ułat-
wia przeprowadzenie wstępnej selekcji ogierów, buha-
jów i knurów w taki sposób, aby dawcami nasienia prze-
znaczonego do konserwacji w niskich temperaturach
pozostawały jedynie osobniki, których plemniki są po-
datne na proces mrozen la r ozmrażania (2, 6, 40), W od-
niesieniu do nasienia psa istnieją jedynie jednostkowe
i niepełne dane dotyczące zależności pomiędzy jakością
nasienia przed mrożeniem i po rozmrozeniu (l9,2l).

Celem badań było ustalenie korelacji pomiędzy wy-
branymi właściwościami plemników psa ocenianymi
w warunkach in vitro w nasieniu poddanym konser-
wacji w niskich temperaturach. Rozpatrywano zaleznoś-
ci pomiędzy rożnymi właściwościami plemników zare-
jestrowanymi podczas jednego etapu konserwacji oraz
zalężno ści p o m i ędzy zmjanami ty c h wła ś c iw o ś c i zac h o -
d7ag.ymi w trakc i e ko lej nych etap ów po stęp owan ia z na-
Slenlem.

neapolitano, dog de bordeaux (2 psy) oraz 2 mięszańce. Od
kazdego z satnców pobrano po 3 ejakualaty, metodą manual-
ną, w sposób frakcjonowany do kalibrowanych zbiorniczków
zpłaszczem wodnym, ogrzanych uprzednio do temperatury
37oC, Konserwacji poddawano kazdorazowo wyłącznie plem-
nikową frakcję ejakulatu. Tuz po pobraniu przeprowadzano
wstępną ocenę makro- i mikroskopową nasienia oraz sporzą-
dzano preparaty do badań uzupełniających. W badaniach wy-
korzystano wyła.cznie ejakulaty charakteryzuj ape się odset-
kiem plemników o ruchu prawidłowym oraz odsetkiem plem-
ni ków wykazuj ących praw idłową budowę morfol o gi c zną
wyno szącym i nrinimaln i e 7 0 %. Nasi en ie r ozrzędzano w trzech
etapach - w temperaturze 33oC, 22"C 15oC. Zastosowano
r o zl, ze dzalntk Tri s-k w a s cytryn owy- g luk o za-żółtko j aj a ku -

rzęgo o składzie opisanyn przezThomasa i wsp. (36). Stosu-
nek objętościowy nasieni a do rozrzędzalnika wynosił l : 4.

Glicerol dodawarro w trakcie rozrzędzcnia ostatecznego,
w temperaturze 5oC, tak aby jego końcowe stęzenie wynosiło
4% (20). Okres sclrładzania nasienia do 5"C i następujący
później okres ekwilibracji wynosiły kolejno po 90 min. Na-
sienie mrozono w 0.5 ml słorlkach Cassou (Minitlib GmbH)
w statycznych paracl-r azotu w temperaturze I40"C przez
l0 min. Rozmrazanie przeprowadzanow łażni wodnej o tem-
peraturze 70"C przez 6 sekund. Ocenęjakości nasienia prze-
prowadzano w 3 kolejnych etapach konserwacji bezpośred-
nio po poblaniu, po procesie ekwilibracji i po rozmrozeniu,
Ocenę odsetka plemrrikow o ruchu prawidłowym podczas
ko l ej nych etapów kon serwacj i nasi en ia przeprowadz ano przy
zastosowaniu mikroskopu kontrastowo-fazowego pod powięk-
szeniem 400 x w pięciu polach widzenia, na szkiełku podsta-
wowym ogrzanym stolikięm grzęwczymdo temperafury 39"C.
Koncentrację plemników w jednostce objętości w przelicze-
niu na mililitr II frakcji nasienia (106/ml) obliczano metodą
cytometrycznąw komorze Thoma. W oparciu o koncentrację
plemników i objętośc II frakcji ejakulatu obliczano całkowitą
liczbę plemników w ejakulacie. Prawidłowość budowy mor-
fologicznej plemników nasienia świezego i budowy akroso-
mów w trakcie kolejnych etapów konserwacji poddawano
ocenie po zabarwieniu preparatów metodą opracowanąprzez
Watsona (3 7). Nieprawidłowości budowy rnorfologicznej kla-
syfikowano wg podziału zastosowane go przez Christiansena



(3) z uwzględnieniem wad pierwotnych i wtórnych plemni-
ków. Prawidłowość budowy akrosomów poddawano ocenie
zgodnie ze zmodyftkowaną klasyfikacją zastosowaną przez
Terhaer (35). Przeżywalnośc plemników po rozmrozeniu
określano w oparciu o pomiar odsetka plemników o ruchu
prawidłowym przeprowadzany po okresie 5-godzinnej inku-
bacji nasieni apo rozmrożeniu. Do czasu odczytu ruchliwości
plemników nasienie przechowlnvano w zamkniętych probow-
kach, bez dostępu światła w temperaturze 22oC. Aktywność
aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) w osoczu nasie-
nia świeżego i płynach nadosadowych nasienia poddanego
ekwilibracji i tozmrożonego oznaczano metodą koloryme-
tlyc zn ą Re itmana-Franke l a (2 5 ). Próbki do an alizy akt}rvno ś -

ci enzymu przygotowywano wg metodyki opracowanej przez
Strzezka i wsp. (30). Uzyskane wyniki przedstawiono w jed-
nostkach międzynarodowych w przeliczeniu na miliard plem-
ników (mU/1 09 plemników).

Uzyskane w odniesieniu do poszczególnych psów średnie
wartości liczbowe i procentowe badanych właściwości plem-
ników poddano analizię korelacji i regresji liniowej. W celu
o ceny za7eżności pomiędzy badanymi cecham i j ako ści nasie-
nia zarejestrowanymi u róznych samców, w róznych etapach
konser-wacj i nasienia, wyzr.aczono współczynniki korelacj i
Pearsona z uwzględnieniem ich istotności statystycznej ( 1 7).
Hipotezę zerową o braku zwiĘzku pomiędzy badanymi właś-
ciwościami odrzucano przy p < 0,05.

Tab.2. Współczynniki korelacji pomiędzy wybranymi właś-
ciwościami plemników psów w nasieniu świeżym, poddanvm

Wyniki iomówienie
Srednie wartości makro- i mikroskopowych właści-

wości nasienia zarejestrowane w kolejnych etapach kon-
selwacji w niskich temperaturach przedstawiono w tab. 1.

Korelacje pomiędzy zmianami właściwości plem-
ników w kolejnych etapach konserwacji nasienia.
Analiza uzyskanych w doświadczeniu współczynników
korelacji (tab,ż, ryc. 1) pozwalanaustalenie za7ężnośct
pomiędzy niektórymi właściwościami plemników w na-
sieniu świezym, poddanym ekwilibracji i rozmrozonym.
Na uwagę zasługuje istotna statystycznie ujemna kore-
lacja pomiędzy odsetkiem plemników o nieprawidłowej
morfologii w nasieniu świezym a odsetkiem plemnikow
wykazujących ruch prawidłowy bezpośrednio po lozmlo-
żeniu (r - 0,30, p < 0,05) i po późniejszej 5-godzinnej
inkubacji (r - -0,44, p < 0,001). Wspołczynnik korela-
cji pomiędzy odsetkiem plemnikow z wadami wtórny-
mi budowy morfologicznej w nasieniu świezym a ich
przeżywalnością po rozmrożentu wynosił r - -0,48
(p < 0,001). Podobną współzależność stwierdzono po-
między odsetkiem plemników o nieprawidłowej morfo-
logii i odsetkiem plemników zwadami wtórnymi w na-
sieniu świezym a zanotowanym po rozmrożęniu odset-
kiem plemników z prawidłową budową akrosomu (ko-
lejno r : -0,3ż i r - -0,30) i porozrnrozeniową aktyw-
nością AspAT (kolejno r : 0,35 i r : 0,43). Nalezy pod-
kreślić, że nie stwierdzono korelacji pomiędzy żadną
z właściwości plemników poddawanych ocenie w na-
sieniu rozmrożonym a pietwotnymi wadami morfologii
plemnikow w ejakulacie świezym,

ekwilibracji i roz-
mrozonvm

Nasienie
s W leze

Powyzsze wyniki są zgodne z rezultatami uzyskany-
miprzezMortona i Bruca (19), którzy stwierdzili, iżeja-
kulaty cechujape się duzym odsetkiem plemników z wa-
dami morfologicznymi, m.in. zgięciem i pętlami odcin-
ka wstawkowego oraz witki, złamaniemw okolicy szyj-
ki lub oddzieleniem głowki, charukteryzują się po roz-

mrozeniu szczęgólnię niską ruchliwością. Najbar-
dziej głęboki spadekjakości nasienia podczas kon-

serwacji w niskich temperaturach odnotowano
w odniesieniu do ejakulatów cechujących się

duzym odsetkiem plemników z kroplą
protopl azm aty czną w połozenil bllż-

szym. Wg powyzszych autorów,
w trakcie procesu mrożentatroz-

mr ażania docho dzi prawdopo -
dobnie do przerwania ciąg-

łości błony otaczalącej
kroplę, a tym samym

do uwolnienia en-
zymow hydro-

lity czny ch
w bezpoś-

0bjętość ll lrakcii

Wady pierwolne

Wady wtórne

Wady ogółem

Ko nce nlracja
plemników (ll ]rakcia)

całkowita liczba
plemników w nasieniu

Ruchliwość
plemników

Aklosomy prawidłowe

Aktywność AspAT

Ruchliwość
plemników

Akrosomy prawidłowe

Aktywność AspAT

R uc h liwoś ć
plemników

Akrosomy prawidłowe

AktywnOść AspAT

Przeżywa lnoś ć

Ns

0,43

Ns

0,33

Ns

Ns

Ns

-9f,

o;'-'

Ns

Ns

0,50

0,51

0,86

Ns

Ns

Ns

-0,50

Ns

Ns

-0,31

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

0,87

0,37

Ns

-0,34

-0,30

0,32

-0,30

-0,34

0,4Ą

Ns

-0,31

0,43

-0,48

Ns

Ns

Ns

-0,50

0,33

Ns

-0,38

Ns

-0,31

-0,32

0,35

-0,44

0,82

-0,30

Ns

Ns

Ns

Ns

-0,53

Ns

Ns

Ns

Ns

-0,30

Ns

Ns

Ns

o;i'

Ns

Ns

Ns

Ns

-0,39

1,47

-0,39

-0,31

Ns

Ns

Ns

Ns

Po ekw -

libracji

Po roz-

mlOzenlu

Ns

Ns

Ns

-0,30

Ns

0,30

-0,31

-0,38

-0,31

0,40

-0,48

Ns

-0,34

0,70

Objaśnienia: +p < 0,05; **p ś 0,00l;***p < 0,001;NSniestwierdzonoistotnej statystyczniekorelacji

rednim
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Ryc. 1. Schemat wybranych zależności pomiędzy właściwościami plemników w nasieniu świeżym i rozmrożonym

sąsiedztwie plazmolemy. Rzutować to może negatyw-
nie na jej ciągłość. Zwięekpomiędzy jakościąnasienia
po rozmroŻeniu a występowaniem kropli plotoplazma-
Ęcznych- zarówno w połozeniu bltższym, jak i dalszlłn
- potwierdzili Nóthling i wsp. (21).

Godny uwagi jest fakt,że wtórne wady budowy mor-
fo 1o g i c znej p 1 emników r ntĘ ąna uzy skiw ane r ezultaty
procesu konserwacji nasienia psa w niskich temperatu-
rach w większym stopniu niz pierwotnę. Zatem podat-
ność plemnikow na proces konserwacji w niskich tem-
peraturach i właściwości plemnikow po rozmrozeniu
uwarunkowane sąw duzym stopniu lchszczegołami bu-
dowy morfologicznej nabytymi poza jądrami. Zastana-
wiająca jest zgodność tych obserwacji z opinią wyraża-
nąprzęz autorów opracowań eksperymentalnych i teo-
reĘcznych (38, 39), iz plemniki ssaków nabywają swo-
istą wrazliwość na zjawisko udaru chłodowego w trak-
cie dojrzewania w drogach vryptowadzających nasienie

- głównie w ogonie najądrzy. Byó może ich podatność
na uszkodzenia wyrvołane procesem konserwacji w nis-
kich temperaturach uwarunkowana jest nie tylko, jak się
to powszechnie przypisuje, modyfikacją składu lipidów
błonowych i redukcją zawartości fosfolipidów (39), a|e
róvłnieżnabywaniemprzezp|emnikiwobrębienajądrzy
specyficznych cech budowy morfologicznej.

P odzińw admorfologicznych plemnikow, zastosowa-
ny w niniejszychbadaniach, został opracowany w opar-
ciu o żrodło ich powstawania. W odniesieniu do wad
pierwotnych jest nim proces spermatogenezy, a w od-
niesieniu do wad wtórnych proces dojrzewania i trans-
portu plemników w drogach wyprowadzających nasie-
nie. W badaniach własnych nie ujęto p oszczególnych wad
plemników indywidualnie, a korelacji poszukiwano
w odniesieniu do sumy nieprawidłowości zlwzględnie-
niem powyższego podziaŁu. Byc może zatem rozpatry-
wanie indywidualnych wad morfolo gic zny ch p ozwoli-
łoby na znalęzieniebardziej ścisĘch korelacji i umożli-

wiłoby pogrupowanie ich nie wedle kryterium miejsca
powstania, a wpĘwu na jakośc porozmrożeniową.

Zaobserwowaną w doświadczeniu korelacj ę pomię-
dzy budową morfologiczną plemników a ich ruchliwoś-
ciąi przeżywalnością po rozmrożeniu tłumaczyc nale,
ży, jak się wydaje, zwiększoną wrazliwościąna zjawis,
ko szoku chłodowego i uszkodzenia kriogeniczne tej po-
pulacji komórek płciowych, w ktorej za pomocąbadań
mikro skopowych wykry to duży o ds etek nieprawidłowo -

ści budowy. Ponadto występowanie w ejakulacie duże-
go odsetka plemników zwadaml, morfologii, ginących
podczas konserwacji, nie wyklucza istnienia dodatko-
wej liczby komórek o trudnych do wychwycenia,,latent-
nych" uszkodzeniach ultrastruktury lub upośledzeniu me-
tabolizmu, obj awiaj ących się krótszą przeżyw alnością
po tozmrożeniu. Zagadnienia te w odniesieniu do nasienia
knura byĘ przedmiotem obserwacji Larssona i wsp. (16).

W ramach prowadzonego eksperymentu nie wykaza-
no istotnych zalężności pomiędzy właś ciwo ściami plem-
ników w nasieniu rozmrożonym a ich koncentracjąw II
frakcji nasienia świezego i całkowitą liczbąplemnikow
w.ejakulacie. Spostrzeżenia te sązgodne z obserwacja-
mi poczynionymi przez lnnych autorów w odniesieniu
do nasienia psa (2 1) i samców niektórych gatunków zwie-
rząt domowych (a0). Brak zależności pomiędzy liczbą
plemników w ejakulacie i ich koncentracją w II frakcji
nasienia a jego jakościąpo tozmrożęniu wynika ztypo-
wo ilościowego charakteru obu powyzszych testów. Cha-
r aktery zuj ąone w spo sób liczbowy c ałą populacj ę plem-
ników bez rozr óżnienia na komorki o prawidłowej struk-
twze i funkcji oTazna te, które wykazująnieprawidło-
wo ś c i uni emozliw iając e zachowanie funkcj i zyc iowych
i predysponujące do uszkodzeń podczas konserwacji
w niskich temperaturach. W tym aspekcie zaskakujące
j e st, że wykazano zależno ś ci pomi ędzy obj ęto ś c i ą II frak-
cji ejakulatu, a ruchliwością (r: 0,38, p < 0,01) iprzeĘ-
walnościąplemników po rozmrożeniu(r : 0, 5 0, p < 0,00 l ).



Byc może, większa objętość II frakcji ejakulatu ograni-
czaryzyko szoku termicznego, najaki narażone sąplem-
niki w nasieniu o małej objętości podczas pobierania
i dalszego z nim postępowania. Zapewne rownież w pvry-
padku nasienia o większej objętości mniejszy jest mar-
gines błędów wynikających ze zbyt szybkiego TozTze-
dzania.

Wyniki niniejszych badań otaz rezlltaty uzyskane
przezinnych autorów w odniesieniu do nasienia psa (l9,
21) i samców innych gatunków zwlerząt (40) zgodnie
świadczą o tym, ze odsetek plemników o ruchu prawid-
łowym w wyselekcjonowanym do konserwacji nasie-
niu świezym nie wskazuje na to, jaką ruchliwośc będą
wrykazywać plemniki w nasieniu rozmrożonym. Nie wy-
kazano bowiem istotnych statystycznie zależności po-
między ruchliwością plemników w nasieniu świezym
i rozmrozonym. Co więcej, w badaniach własnych nie
stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy
odsetkiem plemników o ruchu prawidłowym zarejestro-
wanym po pobraniu ejakulatu a żadną z badanych po
rozmrożeniu właściwości męskich gamet. Wykazano na-
tomiast i stotną w sp ółzależno ść pomiędzy ruchliwo ś cią
plemników w nasieniu poddanym ekwilibracji a ruchli-
wością plemników notowaną bezpośrednio po rozmro-
żeniu (r: 0,38, p < 0,01) i po poźniejszej S-godzinnej
inkubacji (r -0,42, p < 0,001).

Godna uwagi jest uzyskana w badaniach własnych
statystycznie istotna korelacj a pomiędzy odsetkiem plem-
ników wykazujących prawidłową budowę akrosomu
w nasieniu świezym a ruchliwością (r - 0,43;'p < 0,01)
iprzeżywalnością (r - 0,31; p ś 0,05) plemników po
rozmrożeniu. W odróznieniu od nasienia innych gatun-
ków zwierząt mięsożernych(42), nie wykazano istotnej
w sp ołzale żno ś c i p omi ęd zy budową morfo l o gic zn ą akro -
somów w nasieniu świezym i rozmrozonym.

Wykazano ponadto zwlązek pomiędzy aktywnoścą
AspAT w osoczu nasienia świezego a kolejno: aktyw-
nością tego enzymu w pĘnach nadosadowych nasienia

rozmrożonego oraz ruchliwością i przeżyrvalnościąplem-
ników po rozmrożeniu. Oznaczanie aktywności AspAT
w płynie zewnątrzkomórkowym nasienia jest czułąme-
to dą okre ś lani a stopnia przeplszczalno śc i błony komor-
kowej (16,32) i prawidłowości przebiegu procesów me-
tabolicznych, szczegóInie w obrębie spirali mitochon-
drialnej wstawki plemnika (3 2, 3 3) . Mozna wyr azić przy -
puszczenie, że dlża labilnośó błon plemnlka jeszcze
pr ze d mrozeniem (wys oka aktywno ś ć A spAT zew nątrz-
komórkowego) zwiększa wrazliwość plemników na nie-
korzystne warunki f,rzykochemiczne panujące podczas
procesu konser"wacji nasienia.

Korelacje pomiędzy różnymi właściwościami plem-
ników zarejestrowanymi podczas jednego etapu kon-
serwacji nasienia

W nasieniu świeżym (tab.2,ryc.2) stwierdzono istot-
ne korelacje pomiędzy aktywnością AspAT w osoczu
a odsetkiem plemnikow o nieprawidłowej morfologii
i odsetkiem plemnikow z wadami wtórnymi (kolejno
r : 0,32 i r: 0,33, p < 0,05). Wydaje się więc, że upoś-
ledzenie budowy morfo lo gicznej pl emnik ow, szcze gol-
nie w odniesieniu do wad wtórnych, warunkuje w du-
zym stopniu uwalnianie enzymu z komórek. Kwestią
otwartą pozostaje, w jakim zakresie wynika to z uszko-
dzenia struktury błon, a w jakim z upośledzenia ich funk-
cj onowania i zabtlrzeh metabolicznych. W nas ieniu świe -
zym stwierdzono równiez statystycznie istotną korela-
cję pomiędzy ruchliwością a odsetkiem plemników z wa-
dami wtómymi. Nie wykazano natomiast zależnośctpo-
między ich ruchliwością a całkowitym odsetkiem ko-
mórek o nieprawidłowej morfologli oraz odsetkiem ko-
mórek płciowych zwadamipier-wotnymi. Wydaje się to
logiczne,bowiem wady wtórne dotycząw głównej mie-
rze nieprawidłowości budowy wstawki i witki, tj. ele-
mentów bezpośrednio związanych z czynnością rucho-
wą plemników.

W dostępnym piśmiennictwie istnieją sprzeczne in-
formacj e doty czące zależnośct pomiędzy aktywnością

ruchową a morfologią
męskich gamet. Ellington
i wsp. (1) wykazali w na-
sieniu świeżym istotną ko-
relację pomiędzy ruchli-
wością plemników a cał-
kowitym odsetkiem plem-
ników morfologicznie pra-
widłowych (r : 0,44), Po-
dobnie Surman i wsp. (34)
stwierdzili, ze w nasieniu
świezym istnieje istotna
statysĘcznie korelacj a po-
między ruchliwością plem-
ników a odsetkiem komó-
rek wykazujących wady
morfologiczne (r : -0,5).
Rezultaty uzy skane przez
Mortona i Bruca (19) sąjed-
nak nieco odmienne. Wy-
mienieni autorzy stwier-
dzili, że podczas gdy w na-

wady mońologii ogółem r=0,32 ----------+

r = 0,33 ---------łwady wtórne plemników
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Ryc. 2. Schemat zależności pomiędzy wybranymi właściwościami plemników zarejestrowany-
mi podczas jednego etapu konserwacji nasienia (nasienie świeże i rozmrożone)



s i eniu schłodzony m i r ozmr ożonym istniej e ści sły zwi ą-
zek pomiędzy ruchliwością a morfologiąplemnikow, to
w nasieniu świezym zalężnośc ta nie występuje. W na-
sieniu świezym bowiem częśc plemników z wadami
morfol o gicznymi wykazuj e j eszcze aktywno ś c ruchową
ktorąpoźniej traci w wyniku konserwacji w niskich tem-
peraturach. Zkolei England i Allen (9) zaobserwowali,
ze w trakcie inkubacji nasienia psa część plemników tra-
cących aktywność ruchową zachowuje potem jeszcze
przez pewlen czas prawidłową budowę morfologiczną.
Tak więc pewna Iiczba plemników zaklasyfikowanych
w oparciu o rutynową ocenę mikroskopowąjako morfo-
logicznie prawidłowe, może nie przejawiac aktywności
ruchowej. Badania przeprowadzone przęz Kumi-Diaka
i Badtram (15) nie potwierdziły również istotnej statys-
ty cznie w sp ołzależno ś ci p omiędzy ruchliwo ś cią p l em-
ników w nasieniu świeżym a prawidłowością budowy
morfologicznej wstawek i witek. Przytoczone dane po-
twierdzają zatęm powszechną opinię, że ocęna odsetka
plemników zwadamt budowy morfologicznej i odsetek
plemników o ruchu prawidłowym to dwa uzupełniające
się wzajemnie testy, określające jakość nasienia świeże-
go. Jak wynika zniniejszych badań, istnieje jedynie pe-
wien zakre s za7eżnoś ci p omi ędzy aktywno ś c ią ruchową
plemnikow nasienia świezego a ich wadami wtórnymi,
tzn, nieprawidłowościami plemnikow nabytymi poza jąd-
rami (r: 0,34).

W dostępnym piśmiennictwie istnieją sprzeczne opi-
nie w odniesieniu do istniejących współzalezności po-
między rrrchliwością plemników a odsetkiem plemni-
ków z prawidłową budową morfolo giczną akro somu, tj .

naj częściej ocenianymi właściwościami plemników psa
w nasieniu poddanym konserwacji w niskich tempera-
turach. Oettle (23) stwierdził istotne statystycznie kore-
lacj e pomię dzy p owy ższymi właś c iwo ś ciami p lemnikow
jedynie w nasieniu świezym, podczas gdy po okresie
ekwilibracji i po rozmrozeniu nie wykazał zwia7,klpo-
między nimi. Z kolei Kumi-Diaka i Badtram (15) nie
wykazali istotnej statystycznie korelacji pomiędzy opi-
sywanyrrri właściwościami ani w odniesieniu do nasie-
nia świezego, ani poddanego konserwacji w stanie płyn-
nym. Co więcej, istnieją równiez jednozrraczrrc dane, iż
część plemników wykazuj ących aktywność ruchową nie
posiada zdolności zapładniającej, na skutek uszkodze-
nia struktury akrosomu (cyt. 8). Podobnie w badaniach
własnych nie stwierdzono korelacjipomiędzy odsetkiem
plemników wykazujących ruch prawidłowy a odsetkiem
plemników o prawidłowej budowie aktosomu, zarówno
w nasieniu świezym, jak i rozmrozonym. W nasieniu
rozmrożonym nie stwierdzono równiez istotnej zalęż-
ności między przeżywalnością plemników a prawidło-
wością budowy ich akrosomów.

Niniejszy eksperyment potwierdził, w odniesieniu do
nasienia psa, wykazane wcześniej u innych gatunków
(4, 5,31), ujemne korelacje pomiędzy aktywnością
AspAT w płynie zewnątrzkomórkowym a odsetkiem
plemników o ruchu prawidłowym. Współzalezności po-
mi ędzy p ow y ższy mi wła ś c iwo ś c iami zo stały stwi erdz o -
ne w trakcie kolejnych etapów konserwacji nasienia psa.
Tak więc stopień uwalniania AspAT do środowiska ze-

wnątrzkomórkowego, uwarunkowany m.in. stopniem
przeprlszczalności błony komórkowej, przebiega równo-
le gle z po stępuj apym sp adkiem o ds etka p lemników o ru -

chu prawidłowym w nasieniu. Zastosowanie przez Yu
i Leibo (41) barwników fluorescencyjnych potwierdziło
istniejącą korelację pomiędzy ciągłością błon komorek
rozr odczy ch p sa, a ruchliwo ścią plemników. Stwierdzo -

ne w niniejszej pracy współzależności pomiędzy aktyw-
nością zewnątrzkomórkowąAspAT a ruchliwoś clą, przę-
zywalnością i budową morfologiczną plemników psa
wskazuja, że aktywność tego enzymu świadczy w pew-
nym zakresie zarówno o czynności, jak i ciagłości struk-
turalnej organelli komórowych.

W badaniach własnych nie stwierdzono, wykazanej
wcześniej u knura ( 1 3, 3 1), zalężności pomiędzy aktyw-
nościąAspAT w płynie zewnątrzkomórkowym a prawid-
łowością budowy morfologicznej akrosomow.

podsumowanie

Potencj alną war1o ść w zakresie przewidywania j ako ś -

ci nasienia rozmrozone go, jeszcze przed mrozeniem po-
siadają jak się wydaje: odsetek wszystkich plemników
wykazuj apych wady morfolo giczne, odsetek plemników
z wadami wtórnymi budowy morfologicznej, odsetek
plemników z prawidłową budową akro somu oraz aktyw-
ność AspAT (mU/109 plemników) w osoczu nasienia.
Dalszych badań wymaga interpretacja wartości liczbo-
wych uzyskanych wyników i w dalszej kolejności umie-
jętne połączenie kilku testów in vitro, celem ustalenia
czy ejakulat reproduktora kwalifikuje się do zamroże-
nia. Tego rodzajltesty łączące kilka parametrów jakoś-
ci nasienia opracowano w odniesieniu do innych gatun-
kow (2). Jak wynika z rezlfltatów niniejszych badań,
szczególnej roli w tym zakresiena|eży upatrywać w oce-
nie morfologii plemników psa, ktora moze być w grupie
ejakulatow o wysokiej jakości stosowana jako potencjal-
ny marker wrazliwości plemników na uszkodzenia krio-
geniczne, a z drugiej strony, jak wiadomo. jest prostą
i mi arodaj ną meto dą okr eślania przydatno ści nas ienia do
sztlcznej inseminacji (9, 18, ż3). Ocena stanu akroso-
mów i aktywności AspAT w osoczu nasienia świezego
wydają się równiez przydatne do oceny stopnia podat-
ności plemników na proces mrozenia irozmrażania. Nie
wykazano natomiast w odniesieniu do badanych ejaku-
latow żadnego zwięku pomiędzy ruchliwością i kon-
centracjąplemników w nasieniu świeżym a ocenianymi
właściwościami plemników po rozmrożeniu. Tak więc
rola obydwu powyższych parametrów jakości nasienia
w zakresie oceny wrazliwości plemników na proces za-
mrażania i rozmrażania jest ograniczona.

W niniejszej pracy potwierdzono, że ruchliwość plem-
ników oraz odsetek plemników z ntezmienionym akro-
somem sącechami w duzym stopniuniezaleznymi i cha-
rakteryzująnie zwl,ązane ze sobą bezpośrednio właści-
wości plemników tego gatunku. Nie wykazano korela-
cji pomiędzy przeżywalnością plemników a stanem ich
akrosomów po rozmrożeniu. Stwierdzono u wielu ga-
tunków zwierzą| ze stosowanie kilku testów in vitro nie
związanych ze sobą świadczyć moze o realnej wartości
biologicznej nasienia rozmrożonęgo (10, 11). Badania



własne potwierdziły zatęm, ze w odniesieniu do psa kry-
terium to spełnia ruchliwość plemników oraz odsetek
plemników z prawidłowąbudową akrosomu oraz w pew-
nym stopniu ich przeżywalność. Przydatność oceny
dwóch ostatnich właściwości jest tym większa, żęu zwie-
rzal gospodarskich stwierdzono wysokie współczynniki
korelacji porniędzy przeżywalnością plemników, a tak-
ze stopniem uszkodzenia struktury ich akrosornów po
rozmrozeniu a wskaznikami płodności samic ( l, 27). Do-
datkowe oznaczenle aktywności AspAT w płynie nad-
osadowym nasienia rozmrozonego tozszerzatylko w nie-
rł,ielkim zakresie zasob informacji o ciagłości struktu-
ralnej i prawidłowości funkcjonowania plemników, bo-
u,ienr test ten jest istotnie skorelowany z ruchliwością
plernników. Perspektywicznie duże oczękiwania w za-
kl esie oceny in vitl"o jakości nasienia rozmrozonego wią-
zane sąz zastosowaniem u psów testów penetracji osłonki
przejrzystej (|2, 14, ż9).

Choc w niniejszych badaniach nie wykazano zwlązku
porniędzy jakością ilt yitro nasienia po rozmrozeniu
a koncentracjąplemników wjednostce objętości, to jed-
nak właściwość ta ściśle związana jest ze wskaźnikami
płodności i plenności samic. U psów (18) oraz innych
gatunków zwierza! (27) wykazano bowiem daleko wyz-
sze współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikalni płod-
ności samic a bezwzględnąliczbąwprowadzonych do na-
rządu płciowego plemnil<ów aktywnych ruchowo i mor-
lologicznie prawidłowych niż ich odsetkiem w dawce
i rr s ern in acyj nej . Zwięks zenie liczby pl emników ulll o z-
liwia zatem skompensowanie niskiej jakości nasienia po
rozmrozeniu, manifestującej się małym odsetl<iem plem-
nikow wykazujących prawidłową strukturę lub funkcję.
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