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Gat semen pleseruation in liquid solutions

Summary

The aim of our study was to estimate the longevity of cat spermatozoa obtained from ePididYmis. Semen

was con 
^nd 

epididymis were 15 European
tomcat§ o 7 years. The authors f the sperma-

tozoa in (Diiuent Variant Filte T buffer, T II
liquid solution). Finally T II liquid solution in which spermatozoa obtained from epididymis of 10 tomcats had

beien preserved was .ńo..r. T-his solution gave the b^est longevity of the sPermatozoa with a minimum 307o

lasting 48 hours or longer.
Moiphological analy"sis of cat spermatozoa showed more defects of spermatozoa obtained from testis than

after washing epididymis.
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Kot domowy stanowi doskonały model badawczy
d\a 36 gatunków dzikich kotowatych zagrożonych
wyginięciem. Wyniki badań nad pewnymi jednostka-
mi ihorobowymi prowadzone na kotach mozna od-
nieść do wielu schorzeń i abberacji chromosomalnych
spotykanych u człowieka.Wraz z powstawaniem no-
wych ras i linii kotów rośnie potrzeba utrwalania pew-
n}ch cech w populacji poprzez krycie odpowiednio
dobranymi osobnikami. Nie jest to często mozliwe do
o si ągnięcia meto dami nafuralnymi. P owszechn te zna,
na jest u kotów niechęć do krycia niektórych osobni-
ków oraz trudności w uzyskiwaniu nasienia metodą
masturbacji wykorzystywanej u psow. Badania włas-
nę oraz dane uzyskane z piśmiennictwa wskazująjed-
nak, żejest to mozliwe (1, 17, 18).

Opanowanie procedur zwlązanych z pozyskiwa-
niem, przechowywaniem nasienia i sztlczną insemi -

nacją pozwoli zwlększyc populację dzikich kotowa-
Ę ch zagr oz ony ch wy gini ęc i e m, r o zszer zy p otencj ał
genety czny gatunków or az przy czyni się do zt óżntc o -

wania genotypów kotów rasowych.
W piśmiennictwie opisywane są metody uzyskiwa-

nia nasienia kotowatych pfzy pomo cy sztlcznej poch-
wy lub elektroejakulacji. W praktyce są one rzadko
sto sowane, poniewaz wyma gaj ą o dp owie dnio długie -

go czasu naprzwczenie kocura do oddawania nasie-
nia na sztlcznąpochwę fiedynie około 20% osobni-

ków udaje się tego nalczyć), specjalnego sprzętu
i właściwie dobranej procedury anestezj o1o gtcznej

dla zachowania genety cznęgo zr ożnicow ania zagr o-
umożliwi utrwa-
ej cechy, na którą
czna, ltrwalenie

wpopulacji genów cennych osobnikóą zniesie ko-
niecznośó transportu zwierzątnadlże odległości i po-

kota w rozrzedzalnikach płynnych po ich wypłukaniu
znajądtzy oraz analiza jakości plemników pod kątem
prawidłowości ich budowy morfologicznej.



Matetiał imetody

Materiał do badań stanowiło w sumie 16 par jąder wraz
z naj ądr zami, uzy skiwanych
biegów można określić j ako
niedopuszczenie do rozwoj u

wania terytorialnego manifesĘącego się znaczeniem tere-

ne zmianąwarunków utrzymania kota i obawąwłaściciela
owania terenu przez zw ierzę. B a-

od 15 kotów rasy europejskiej:
caż.,8 w wieku między 1,-5 r.ż.,

ż powyżej 5 r.ż. oraz jednego 7-letniego kocura perskiego.
Przęd zabiegiem przeprowadzano szczegołowy wywiad
z właścicielem dotyczący m.in. zachowai płciowych ko-
cura, kontaktów z innymi osobnikami tego gatunku,pTze-
byĘmi chorobami, prowadzeniem profi laktyki. Przygoto-
wanie kota do zabieglloraz wprowadzenię do znieczulenia

ardowych pro cedur. Znieczlie -

podając ketaminę (Bioketan@
i.m.) wraz zksy|azyną (Seda-

zin@ w dawce 0,5-1 mg/kg m.c. i.m.) po premedykacji atro-

mentem nasieniowodu odejmowano. U kazdego pacjenta

zaopatrywano ranę pooperacyjną i podano profilaktycznie
antybiotyk.

nia plemników przed szokiem chłodowym.
Ń stęp ni e prz eprowad zano analtzę morfometry czną j ą-

nut w tempe-
alnika zawię-
ko podstawo-
e,lmieszcza-

no preparat pod mikroskopem świetlnym na ogrzewanym
stoliku i oceniano procent plemników poruszających się

ruchem postępowym do przodu orazprzeż;ywalność komó-
rek w temperaixzę 39"C. Odsetek plemników wykazuja.-

nanoszono na szkiełko podstawowe i sporządzano rozmaz
służący do oceny morfologicznej gamet pocho dzący ch z na-

jądrzy.
Rozrzedzalni tnre.pTzenoszo-

no pipetą labor ane; t pozosta-

wiino kolejne 20'C, dodając

w tym czasiepozostałe komponenty roztzedzalnlka.Po za-

kończeniu 60-minutowej ekwilibracji w temperatlrze po-

kojowej, próbkę lmieszczano w temperafirze 15'C na

ZO-:O milut, następnie temperaturę obńizano do 5'C. Zy-
wotnośó i ruchliwość plemników oceniano w odstępach

I}-godztnnych przenosząc 50 pl nasienia na ciepłe szkieł-
ko i oceniając odsetek plemników poruszających się ru-

chem postępowym do przodu.
Podczas wstępnej fazy doświadczenia sprawdzano zy-

wotność plemników w rozrzedzalnikach polecanych do

nasienia kota dostępnych w piśmiennictwie. ByĘ to: a) stan-

dardowy
Filtered)
zy,woda
skład wc
3 ,94 g, glicerol '7 ,5oń, żółtko żOoń, woda redestylowana do

100 ml (6); c) zmodyfikowany rozrzedzalnik TEST, do któ-

rego dodano 4 gglukozy il%p
mienionych r ozr zędzalnlków
zywotności plemnikow na po
godzin przechowy,wania.- 

W efekcie dalszych prób zadowalającąprzeżywalnośc
gamet uzyskano podczas konserwacji plemników w mody-
ńko*any- . ozrzedzalnlkuT II, wykorzys§łvanym do roz-

rzedzanla nasienia psa. Roztwor macierzysty ma następu-

wążółtka oraz 5oń objętościowych glicerolu. Glukoza oraz

ob ecno ś ci sub stancj i krioprotekcyj nych u innych gatunków

wykorzystywanych jedpie do konserwacji nasienia w tem-

peratllrze par ciekłego azottt
Ostatecznie do końcowej fazy badah zakwalifikowano

nasienie 10 kotów konserwowane w tozrzędzalniku T II
w temperaturze %

przez minimum Y-
wało dostateczn d-
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wzrost iloŚci plemnikow z wadaml
wtórnymi, powstaj ącymi najprawdo-
podobniej podczas transpońr nasie-
nia w drogach wyprowadzających
i mającymi mniejsze znaczenie dla
pro ce su zapło dnienia. Zaob s erwowa-
no zróżntcowany odsetek (w jednym
przypadku 31%) plemnikow zkroplą
dalszą oraz zwiększoną liczbę komó-
rek z zawiniętymi witkami. Zmniej-
szenie odsetka plemników zwadami
dominującymi w preparatach nająd-
rzowych świadczy o absorpcji i de-
gradacji komórek uszkodzonych
w drogach w5prowadzaj ących nasie-
nie na terenie jąder (tubuli seminiferi
recti, rete testis, ductuli efferentes)
orazw początkowym odcinku nająd-

nymprzypadkuruchprogresyrvnywykazy,wało 3}ońplem- rza (caput epididymidls), prowadzące do polepszenia
ników po 168 godzinach konserwacji) (ab. 1). jakości ejakulowanego nasienia (I,2, I4).

Tab. 1. Zmienność udziału plemników ruchliwych w czasie przechowywania na-
sieniakotówwT(%)

Według danych z piśmiennictwa, nasieniem świezym
o takich parametrach zywotności udaje się skutecznie in-
seminowaó 78%okotekpo inseminacji dopochwowej i B0%
po inseminacji domacicznej oraz nasieniem rozmrozonym
10o% samic po inseminacji dopochwowej i 57ońpo insemi-
nacji domacicznej (11). Nalezy skoncentrować się na inse-
minacji kotek nasieniem dopochwowo, wprowadzając
nasienie w okolicę szyjki macicznej, poniewaz taki typ
inseminacji ma miejsce w naturze. Ponadto, z powodu trud-
nych warunków anatomicznych w drogach rodnych kotki
zabiegten jest mniej traumatyczny aniżęli inseminacja do-
maciczna (1, 6, 11, 13,20).

Wyniki iomówienie
PreparaĘ mazane słuzące do analizy morfologicz-

nej plemników kota wykonyłvane były zprzekojów
podłuznych jąder oraz zręzerw najądrzowych po wy-
płukaniu ich rozrzędzalnikiem T II. Anali za pteparu-
tów wykazała wyższy odsetek plemników z wadami
pierwotnymi w nasieni u zaw ańym w j ądrach (tab. 2).
W prep arat ach p o cho d zący ch z naj ądr za s twi erdzon o

Plemniki barwione były metodą Watsona, ktora
umożliwia dokładną ocenę uszkodzeń akrosomów,
poz-łvala również na analizępozostaĘch zmian mor-
fologicznych i ocenianie w mikroskopie świetlnym
w powiększenll| x 100. Zgodnie z lakfilalnionym
w 1981 t podziałem wprowadzonym przęz Bloma
w 1966 r., wadyplemnikow ssaków dzielone sąnapier-
wotne powstające w produkujących plemniki kanali-
kach nasiennych krętych (tubuli seminiferi contorti)
oraz wtome - pojawiające się podczas przejścia na-
sienia przez odcinki wyprowadzające nasienie z go-
nad (21). Przyjmuje się, ze występowanie wad pier-
wotnych jest silniej skorelowane z obniżonązdolnoś-
ciązapładniającąnasieniaaniżeltwadwtórnych.Cha-
rakterysĘc znącechąnasienia kotowaĘch j est duzy od-
setek plemników z wadami. Zasadniczo nie wyroznia
się wad pierwotnych i wtórnych, podaj e się natomiast,
ze w nasieniu normozoospermic znym jest powyzej
600ń p\emników o prawidłowej morfologii, a w tera-
tozoospermicznymodsetek plemników o prawidłowej
morfologii nie przekracza 40Yo (I2,14,15). Prawdo-

podobnie wielokrot-
ne akty kopulacjr
u kotowatychrekom-
pensują w duzej mie-
rze słabą jakość na-
Slenra.

Z badań własnych
wynika. ze w prepa-
ratach pochodzących
z jąder najczęściej
występująwady głów-
ki - zmiany kształ-
tu, wielkości, główki
gruszkowate (ryc. 1)
oraz uszkodzone ak-
rosomy. Mająmiejsce
równiez wady wstaw-

Tab.2. Odsetek plemników prawidłowych i wykazujących wady

prawidłowe

Niepnwidłowa główka

Luź na główka

Uszkodzony akrosom

Kropla bliższa

Klopla dalsza

Wslawka nieplawidłowa

Pętle

Plemniki niedojnałe

55,5/64,

8n

011

10n

1l0

0n5

011

0n

25,5l3

l7,5180

10,5n

3,5/0

3n

0/0

0/l 3

1,5/0

1,5/!

2,513

63,5/54

10,5n

3/6

3Il

3,5/0

0/31

6/0

0/ll

1 0,5/0

63,5/82

17l4

2l0

10,5l2

1n

01,12

0/0

2,5n

3,5/0

Objaśnienie: * każda druga wańość w rubryce dotyczy plemnikow znajądrzy



Ryc. 1. Plemnik z wadą główki pochodzący z jądra

ki,Iużne, ale prawidłowe główki, krople cytoplazma-
Ęcznebliższę, pętle witki i gamety niedojrzńe, Ana-
liza morfo l o gi c zna p lemnikow p o cho dzący ch _z 

naj ąd-
r zy lj aw nta zmniej szanie s ię o ds etka plemniko w z w a-
dami głowki ; poj awiaj ą się plemniki ze zmianami wtór-
nymi, takimi jak uszkodzenia witki i krople cytoplaz-
maĘ czne,ktore fizj ologicznie mogą występować j esz-
cze w nasieniu pobranym z najądrzy, a nie powinny
być obecne w ejakulacie (tab. 2). Jakość nasienia pod
względem poprawności morfologicznej pocho dzącego
z najądrzy jest jednak znacznie lepsza w porównaniu
z p lemnikami uzyskanym i z pr zekr ojów j ąder (ry c. 2) .

Znalęzięnięrozrzedzalnika,któryumożliwiałbykil-
kudniowe przechowywanie nasienia kota bęz znacz-
nego upoślędzęnia ruchliwości plemnikow oraz po-
zwalaŁby nazachowanie zywotności i wszystkich pa-
rametrów funkcj onalnych komórek, przy czynlłoby się
do upowszechnienia wykorzystania nasienia konser-
wowanego w stanie płynnym orazzamlożonymw roz-
rodzie kotów.
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W ce]u monitoringu częstotliwości występowania u kóz na Wyspach Kana-

ryjskich dodatnich odczynów serologicznychdlaMycoplasma agalactiae i M. my-

coides subsp mycoides tworzącej duże kolonie (MmmLc') zastosowano pośredni
odczyn ELISA, W okresie 1999-2000 przebadano 3890 surowic pochodzących
odkóz z 204 stad z 7 wysp archipelagu Wysp Kanaryjskich. AnĘgen do testu

ELISA sporządzono z lokalnych szczepów M. agalactiae i Mmmlc. Częstotli-
wość występowania przeciwciał dla M. agalactiae i MmmLc w surowicy kóz na

wszystkich wyspach archipelagu była dlża Przeciwciała dla M. agalactiae wy-
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stępowały u 55%o, a dla MmmLc u 67ońkóz G,


