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Summary

The aim of the study was to estimate the viabi|ity of chi|led dog spermatozoa using fluorescent staining
SYBR-14/PI and flow cytometry and comparing the obtained findings with results of microscopic evaluation
of nigrosin-eosin stained smears. The percentage of progressive|y motile spermatozoa was also evaluated
using a computer assisted sperm ana|yzer (CASA). The study was carried out on 42 ejaculates collected from
l4 dogs. Two extenders w,ere used: without the addition (T) and with 17o addition of Equex STM (T Equex).
Diluted semen was incubated at SoC for 240 hrs. SYBR-l41PI kit and Fluorescence Activated Cell Sorter
FACSCalibur equipped with argon laser (488 nm) were used for evaluating spermatozoa viability. The per-
centage of live and dead spermatozoa was also estimated using a light microscope (1000x) on nigrosin-eosin
stained smears. The percentage of progressively motile spermatozoa (PMOT) was evaluated in the CASA
analyzer lVOS l2.2.Examinations using flow cytometry showed three subpopulations of spermatozoa: green
fluorescent cel|s (live-SYBR+), red fluorescent cells (dead-Pl+) and dual fluorescent cells (moribund-SYBR+
Pl+). A gradual decrease in the intensity of green fluorescence in semen extended in T Equex was revealed
during consecutive days of incubation. Statistically significant negative correlation (p.0.05, pS0.01) u,as
recorded between the percentage of green fluorescent and red fluorescent spermatozoa during the entire
incubation period. Significant corre|ation coefficients between the percentage of green and red fluorescent
spermatozoa recorded in the Cell Sorter and the percentage of live or dead spermatozoa estimated micro-
scopical|y on nigrosin-eosin stained smears were revealed in fresh semen. These correlation coefficients were
lower in chilled semen. The percentage of green fluorescent spermatozoa was lower than the percentage of live
spermatozoa evaluated on nigrosin-eosin sm€ars during 240-hrs. semen incubation. The percentage of green
fluorescent spermatozoa was higher during the first days of incubation (0, 48 hrs.) and then (168,, l92,216.
240 hrs.) was lower in T Equex gamples than in T samples. PMOT was higher (p<0.05) in semen diluted in
T Equex at,,2_4 hr of incubation. Later the motility in T Equex samples was lower than in T samples.
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Cytom etria przepĘwowa j est nowoczesną metodą oce-
ny właściwo ści flzycznych i biologic znychkomórek, któ-
re dzięki hydrodynamicznemu zogniskowaniu zostają
uformowane w cienki strumień zawiesiny przepływa-
japy w dyszy urządzenia pomiarowego, tzw. sortera ko-
morek aktywowanego fluorescencyjnie (Fluorescence
Activated Cell Sorter-FACS) (I4,16). Metoda tapozwa-
la na sortowanie komórek w oparciu o ich wielkość,
stopień zi arnisto ś c i or az char akter fl uore s c encj i. P o dsta-
wową zaletą oceny w cytometrze przepływowym jest
mozliwo ś ć r ozdziahl w k]ótkim czasj e b ar dzo 1 i cznej p o-
pulacji komórek (zwykle około 10 000-20 000) na sub-
populacj e cechuj ące się odmiennymi właściwościami ( l 1,

12, 16). Dokonywanie jakościowycb i ilościowych
pomiarów tak dużej liczby komorek ułatwia przeprowa-
dzenie analizy statystycznej wyników. Cytornetria prze-
pĄrvowa po zw ala na przeprowadzanie j ednoczesnych po-
miarów wieloparametrowych, uwzględniaj apych m. in.
zdolność rozproszenia światła przez komórki oraz ich
rózne powinowactwo do barwników fluorescencyjnych
(1, 4).

Doskonalona w ostatnich latach metodyka oceny sta-
nu funkcjonalnego i żywotności plemników oraz ciagłoś-
ci ich błony komórkowej uwzględnia stosowanie róz-
norodnych kombinacj i barwników fl uorescen cyjnych.
Stosowany jest w tym zakresie kationowy barwnik roda-



wano poprzez zastosowanie batwników o powinowac-
twie do DNA komórkowego - Hoechst 33342 (I5)
i Hoechst 33ż58 (6) Tu z kolei negatywną stroną bar-
wienia jest konieczność wzbudzenia fluorescencji pro-
mieniowaniem ultrafioletowym, które moze upośledzac

wych psa (33).
W Ódniesieniu do nasienia psów poddanego konser-

wacji w stanie płynnym ocena właściwości plemników
opartabyłazwykle na konwencj onalnym badaniu mikro-
skopowym, uwzględniającym określenie odsetka plem-
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Fluorescencj a wzbudzana była przy pomocy chłodzonego
powietrzem lasera argonowego emifującego wiązkę światła
o długości fali 4B8 nm. Dane rejestrowano i analizowanoprzry
użyciu oprogramowania CellQuest ver. 3.1f. Kazdorazowo
analizie cytomeĘcznej poddawano 20 000 plemnlków zszyb-
kością -300 komórek/s. W odniesieniu do parametru FSC
(forward scatter), d. wielkości komórek i SSC (side scatter),
tj. ziamistości komórek dokonywano bramkowania na wy-
kresie kropkowym (dot plot) w ten sposób, aby analiza
fluorescencji ograniczała się wyłącznie do populacji plemni-
ków z pominięciem innych ęlementów komórkowych. Zielo-
na fluorescencja była rejestrowana w detektorze FLl i przed-
stawiana w postaci logarytmicznej. W odniesieniu do widma
zielonego uzyto filtru pasmowego o długości fali 525 nm,
Czetwoną fluorescencj ę rej estrowano przy uży ciu detektorów
FL2 i FL3 oraz przedstawiano ją również w skali logaryt-
mlcznej. W Ęm przypadku zastosowano filĘ pasmowe o dłu-
gościach fali 575 nm i 635 nm.

W celu kontroli intenslrvności fluorescencji plemników
w warunkach przyjętego w doświadczeniu stężenia barwni-
ków, czasu inkubacji i koncentracji plemników w jednostce
obj ęto ści, pr zept ow adzono równiez o c enę mikro skopową 1 0
próbek zabarwionego powyzszymi fluorochromami nasienia
poddanego konserwacji. Zastosowano mikroskop fluorescen-
cyjny Nikon Eclipse E 400.

Oceny ruchliwości plemników dokonywano w kompute-
rowym analizatorze jakości nasienia Sperm Analysis System
IVOS ver. l2.2 (Hamllton Thome Bioscences, Beverly, MA,
USA). Nasienie poddawane było ocenie w komorach Leja4
(Leja, Netherlands) o objętości 4 pl i grubości warstwy nasie-
nia wlmo sząc ej 20 pm, um ie szczony ch na o gr zanym do tem-
peratury 39"C stoliku grzewczym urządzenia. Aby analiza
ruchliwości ograniczyłasięjedynie do plemnikow i nie obej-
mowała ruchu biernego innych elementów komórkowych
nasienia (nabłonki, komórki krwi) zastosowano system bar-
wienia fluorescencyjnego IDENT. Nasienie przed ocenąbyło
barwione fitmowym b arwnikiem fl uore scencyj nym IDENT
(Hoe chst 33342) i inkubowane w temp 37"C przez l 0 minut.
Wzbudzenie fluorescencji następowało przy pomocy światła
stroboskopowego w paśmie ultrafioletu. Intensywna fl uores-
cencja skondensowanej chromatyny plemników pozwoliła
na identyfikację gamet i eliminację z analizy komórek soma-
tycznych (słaba fluorescencja) i ziarnistości zółtka (brak
DNA). Ocena ruchu plemników dokonyvana byłaprzy częs-
totliwości odświezania obrazl wynoszącej 60Hz. Analizie
poddawano 30 klatęk obrazll. Ocenie poddawano odsetek
plemników wykazujących ruch postępowy (PMOT) według
następujących kryteriów minimalna szybkośó plemników
po ich przybllżonymtorze ruchu (VAP average path veloci-
ty) 90 pm/s, minimalna liniowość ruchu (LN - linearrĘ) 7 5%.

W odniesieniu do kazdego samca obliczano średnie war-
tości w oparciu o wyniki uzyskane w trzech ejakulatach. Na
tej podstawie obliczano śrędnie dla całej populacji badanych
zwierząt (n : 1a). Wyniki poddano analtzię statystycznej
z zastosowaniem jednoparametrowej analizy wariancji
ANOVA. Tezę o braku istotnych różnic pomiędzy średnimi
odrzucano przy poztomie istotności p < 0,05. W celu oceny
zależności pomiędzy uzyskanymi właściwościami plęmników
otrzymane wyniki poddano analizię korelacji i regresji linio-
w ej z wy znaczeniem wsp ółczynników korelacj i Sp earrnana,
przy uwzględnieniu ich istotności statystycznej (p < 0,05)
(11).

Wyniki i omówienie

Analiza rozproszenia światła w układzie FSC (wiel-
kość) i SSC (ziarnistość) przeprowadzonaw cytometrze
przepływowym w nasieniu świezym i toztzedzonym
w ykazała dominuj ąc ą i j e dnoro dną p opul acj ę p l emników
oraz mniej licznągrupę elementów dodatkowych o zdę-
cydowanie mniej szych wymiarach i niższej granularrro ś -
ci (ryc. 1-I). Podobne zjawisko obserwowano w odnię-
sieniu do nasienia innych gatunków zwierza!, zwłaszcza
po rczrzedzeniu ej akulatu ( 1 1 ). Mozna wyrazió przypLlsz-
czę771ę, ze obecność subpopulacji elementów o niewiel-

F§a-§

r_
8

il
SYBR-I4+ PI+

SYBR-l 4+

IIJ 256

Events

0

100 10l l02 103 104

SYBR-14

Ryc. 1. Analiza w cytometrze przepływowym poddanych kon-
serwacji w stanie płynnym plemników psa barwionych barw-
nikami SYBR-1 4/j odek propydyny
Objaśnienia: I - jednorodna populacja plemników (R1) poddana
bramkowaniu w układzie FSC (wielkość) i SSC (ziarnistośc);
II - rozdziŃ plemników na logarytmicznym wykresie kropko-
wym na trzy subpopulacje o fluorescencji zielonej SYBR+, czer-
wonej PI+ i podwójnej SYBR+ PI+; ilI osłabienie intens}rł-
ności fluorescencji zielonej w kolejnych dniach inkubacji nasie-
nia rozrzędzonego w rorzedzaln7ku z dodatkięm Equex STM
(T Equex)
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kiej wielkości i zrożnicowanej granulamości wiąze się
z występowaniem w nasieniu komórek nabłonkowych,
luźnych kropli protopla zmaĘ czny ch, fragmentów uszko-
dzonych komórek r ozr o dczy ch i składników lipidowych

' żółtka jajakurzego. W celu wyeliminowania ich wpły,,lu
na ocenę nasienia i uniknięcia zafńszowaiwyników każ-
dorazowo pr zepr ow adzano na gr aflczny m wykre s ie krop -
kowym (dot plot) bramkowanie pozwalające na dalszą
analizę fl uore s c encj i j edynie w o dnie s ieniu do j ednorod-
nej populacji męskich gamet. Podobną metodykę oceny
w cytometrze przepływowym nasienia psa - zarówno
świezego, jak i rozmrozonego zastosowali równiez inni
ańorzy (28),

Wyniki analizy fluorescencji czerwonej i zielonej
przedstawiono w układzie logarytmicznym na rycinie
1-II. Badaniavłykazńy wyrńny podziŃ plemników na
trzy subpopulacj e komórek wykazljący ch odmienny cha-
rakter fluorescencji. Wykresy kropkowe pozwoliły na
wyodrębnienie licznej grupy komórek cechujących się
fluorescencją zieloną (obszar I) i czerwoną (obszar II).
Rejestrowano równiez mniej liczną alewyrażnie wyod-
rębni oną subp opulacj ę p o śre dni ą vurykazlj ąc ąj e dno c z e s -
ną podwójną fluorescencją zielonąi czerwoną (obszar
III). Trafność interpretacji obserwowanego na wykresach
kropko wy ch podziału plemników zo stńa p otwierdzona
w badaniu zabarwionego fluorochromami nasienia w mi-
kroskopie fluorescencyjnym. Badanie to wykazało zie-
loną fluorescencję główek plemników, zktórych zdecy-
dowana większość wykaąrwała aktywność ruchową oraz
fluorescencję czerwoną komórek statycznych (ryc. 2).
Prawidłowość tę obserwowano zarówno w odniesieniu
do próbek nasienia świezego, jak i poddanego konser-
wacji w stanie pĘnnym.

Barwnik fluorescencyjny SYBR- 1 4 j est zw iązkiem
chemicznym wykazującym powinowactwo do DNA ko-
mórkowego i przenikającym przęz nieuszkodzoną błonę
komórkowąplemnikow żywych (11, 18). Może sfużyć
zatem jako marker zywotności plemników, bowiem poz-
wala na wyodrębnienie komórek zywych, cechujapych
się nienaruszoną ciryłością plazmolemy. Jodek propy-
dyny wykazujący fluorescencję czerwoną jest równiez
barwnikiem o powinowactwie do DNA, Iecz penetruje
do środowiska wewnątrzkomórkowego jedynie po przęr-

- waniu ciągłości plazmolemy. Wnikając do wnętrza główki
plemnika, powoduj e początkowo fluorescencj ę regionu
p o s.takro somalne go. Kumu,lacj a b arwnika powo duj e ob -
jęcie po pewnym czasię fluorescencj ą czerwoną całej
główki. Mechanizm zmiany fluorescencji komórek z zie-
lonej na czerwonąnastępujący po ich śmierci nie jest do
końca wyjaśniony. Nalezy braó pod uwagę wypieranie
interkalującego do łańcucha DNA barwnika SYBR-14
lub maskowanie jego fluorescencjl przez jodek propy-
dyny (1I,12,28), Barwnik tęn zatem traktować należy
j ako marker komórek marlwych. Grupę plemników o flu-
orescencji podwójnej uznac należy za populację plemni-
ków w stadium przejściowym (7). Posiadają one uszko-
dzoną błonę komórkową względnie tracą zdolność usu-
wania ze środowiska zewnątrzkomórkowego jodku pro-
pydyny. Jpdnak proces wysycenia komórek barwnikiem
nie uległ zakoficzeni,t Widoczna jest zatem równoczes-
na fluorescencja SYBR-14 i PI. W piśmiennictwie doty-

Ryc. 2. Obraz mikroskopowy plemników żyvrych o fluorescen-
cji zielonej i martwych o fluorescencji czerwonej - barwienie
SYBR/j odek propydyny (mikroskop fluorescencyj ny Nikon
Eclipse E 400)

czącym omawianej tematyki (4, II, 27) grupa ta zw ana
jest subpopulacją komórek zamierających (moribund
cells). Według niektórych autorów (11) podwójna flu-
orescencja elementów komorkowych moze wynikać rów-
nież z aglutynacji plemników i powstawania zlepów
utworzonych z plemników zywych i martwych posia-
dających odmienną fluorescencję. Zastosowane w niniej-
szych badaniach bramkowanie w układzie FSC i SSC
wydaje się skutecznie wykluczac z analizy tego rodzaju
twory poprzez eliminację elementów o ponadnotmatyrv-
nych rozmiarach,

Anallza dokonywana w cytometrze przepływowym
w kolejnych dniach inkubacji nasienia rozrzedzonego
w rozrzędzalniku z dodatkiem substancji powierzchnio-
wo czynnej vrykazała p o stępuj ący spadek intensywno ś ci
fluorescencji zielonej. Rycina 1 -III przedstawia histogram
obr azlĄ ący fl uore s c encj ę pr zy na7eżną do p o szcze gó lnych
kanałów na osi odciętych. Histogram wskazuje na stop-
niowe przesuwanie się średniej fluorescencji w lewo, tzn.
w stronę niższychwarlości. Prawidłowości tej nie obser-
wowano w odniesieniu do analogicznychpróbek nasie-
nia roztzedzonęgo w medium bez dodatku substancji
powierzchniowo czynnej. Interpretacja tego zjawiska nie
jest jednoznaczna. Donoghue (7) zalważyła, że do osła-
bienia zielonej fluorescencji barwnika SYBR-14 docho-
dzi przy zak-waszęniu środowiska. Być może zatemwy-
soka aktywność ruchowa plemników poddanych konser-
wacji w rozrzedzalniku z dodatkiem Equex STM obser-
wowana w poczaJkowej fazie inkubacji (ryc. 3) mogła
prowadzic do szybkiej akumulacji kwasu mlekowego jako
produktu ubocznego nasilonych procesów glikolitycz-
nych i w efekcie obnizenia pH w zawiesinie plemników.
Inni autorzy (11) wskazują na osłabienie fluorescencji
pochodzącej od SYBR-14 w grupie plemników, które
utraciły ba!żtracąaktywnośó ruchową. W tym aspekcie
godny podkreślenia jest fakt, iz plemniki rozrzędzonę
w medium z dodatkiem Equex STM szybciejtraciĘ zdol-
ność ruchu pomiędzy 3 . a 6 . dobą inkubacj i. Ponadto nie
mozna wykhlczyc bezpośredniego wpĘwu substancji po-
wierzchniowo czynnych na strukturę DNA komórkowe-
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Ryc. 3. Zmiany jakości nasienia psa podczas 24O-godzinnej inkubacji w tem-
peraturze 5"C (n : 14)
Objaśnienia: SYBR+ plemniki zywe o fluorescencji zielonej; PI+ plemniki
martwe o fluorescencji czerwonej; SYBR+ PI+ plemniki dwubarwne; NE+ plem-
niki zywe w barwieniu nigrozynowo-eozynowym; PMOT plemniki o ruchu po-
stępowyrn; T rozrzędzalnik Tris-glukoza-kwas cytrynowy-zółtko ; T Equex
rozrzedzalnik z dodatkięm Equex STM; * różnica statystycznie istotna (pś0,05)
pomiędzy glupąT i T Equex

go i w efekcie modyfikowanie charakteru reakcji lub osła-
bienie powinowactwa pomiędzy barwnikiem a kwasem
dezoksyrybonukleinowym (7). Do ostatniej tezy należy
podchodzić jednak z dużą ostroznością. Podkreślić bo-
wiem nalezy, ze substancje powierzchniowo czynne sto-
Sowane Są Z powodzeniem w technologii kriokonserwa-
cji nasienia (2I), a wyniki sztucznej inseminacji samic
sąw tym przypadku bardzo korzystne (23). Ponadto stę-
żenia ty ch zw iązków sto s owane przy kons erwacj i nas i e -

nia są bardzo niewielkie i w powszechnej opinii wywie-
rajązdecydowanie korzystny wpływ na jakość nasienia
(1). Weryfikacja tezy o zmianach struktury DNA pod
wpływem substancji typu Equex STM w stęzeniach sto-
sowanych w technologii konserwacji nasienia wymaga
przeprowadzenia w dalszych badaniach testu stabilności
chromatyny plemników (Sperm Chromatin Stnrcture
Assay) z zastosowaniem barwienia fl uorescencyjnego (2).
Wyniki niniejszych badań nie dają bowiem jednoznacz-
nej o dp owi e dzi n a pytanie, czy niższy stopi eń fl uore sc en-

cji świadczy o uszkodzeniu chromatyny plem-
ników. Z drugiej strony należy zwrócić uwa-
Eę, żebyć może jedynie długa - kilkudniowa
inkubacja plemników psa pozwala na zarę-
jestrowanie zmian wywoĘrvanych przez slb-
stancj e powierzchniowo czynn e. Przeżyw al-
ność rozmrozonych plemnikow psa nie prze-
kracza24 godzin (20) i wydaje się zbyt krót-
ka, aby mozliwe było zarejestrowanie tego
typuzmtan.

W badaniach przeprowadzonych w cyto-
metrze przepĄłvowym wykazano istotne sta-
tystycznie korelacje ujemne pomlędzy zare-
jestrowanym l poszczególnych zwierząt od-
setkiem plemnil<ow żywych (fluorescencj a
zielona) a odsetkiem plemników martwych
w kolejnych dniach inkubacji nasienia
(tab. 1). Ujemne korelacje pomiędzy odset-
kiem plemników martwy ch i żywy ch notowa-
ne były przez cĘ okres inkubacji nasienia.
Zatem obydwa zastosowane barwniki, których
fluorescencj a była oceniana w cytometrze
przepływowym, uzupełniaj ąc się wzaj emnie,
pozw alająna dokładne oszacowanie dynami-
ki zmian liczebności subpopulacji poddanych
inkubacj i plemników o porównywanych właś-
ciwościach. Wspomniane wysokie współ-
czynniki korelacji przemawiaj ą za ttafnym
wyborem wyraźnie wyodrębnionych subpo-
pulacji odmiennie zabarwionych plemników.
Z drugiej strony świadcząone o wysokiej czu-
łości metody oraz powtarzalności wyników
bez względu fla czas inkubacji llżyty rodzaj
rozrzedzalnika, Wyniki niniej szych badań
wykazały zatęm przydatność kombinacj i
barwników SYBR-14 i jodku propydyny
w połączenil z analiząfluorescencji w cyto-
metrze przepływowym do oceny właściwoś-
ci plemników przez 24}-godzinny okres in-
kubacji nasienia poddanego konserwacji
w temperaturze 5"C. W dotychczasowych ba-
daniach wskazywan o na przy datno ść metody

w odniesieniu do oceny nasienia świeżego (3l) i rozmro-
żonego (34).

B adania nasienia świeze go vrykazaĘ istotne statystycz-
nie współczynniki korelacji pomiędzy odsetkiem komó-
rek żyrvych orazmartwych uzyskanym z zastosowaniem
barwienia fluorescencyjnego i oceny w cytometrzeprze-
pływowym a wynikami uzyskanymi w badaniu mikro-
skopowym preparatów zabarwionych barwnikiem nigro-
zynowo-eozynowym (tab. l). Natomiast bezpośrednio po
rozrzedzęniu nasienia i w następnych dniach inkubacji
zależności pomiędzy uzyskiwanymi za pomocą dwóch
metod wynikami były zdecydowanie mniejsze. Choć
w większości przypadków byĘ one statystycznie istot-
ne, to wartości współczynników korelacji były niższe
w porównaniu z nasieniem świezym. Przyczyny tego upa-
trywaó należy po części w fakcie, iż populacja analizo-
wanych w cytometrze przepływowym poddanych inku-
bacj i plemników wyka zljący ch fluorescencj ę ulegała
stopniowemu zmniej s zen il. C or az większa zatem liczb a



Tab. 1. Współczynniki korelacji pomiędzy odsetkiem plemników żywych i martwych reje-
strowanym w cytometrze przepĘ.tłowym po zabarwieniu próbek SYBR-I4/jodekpropydy-
ny a wynikami badania mikroskopowego preparatów barwionych barwnikiem nigrozyno-
wo-eozynowym (n = 14)

Nasienie świeże -0.807* *
-0,929* * 0.978* * 0,879* * 0,727"*

0
T

T Equex

-0,655*,

-0.485-

-0,629*

-0,481 
-

0,545*

0,459-

0,468-

0,459-

0,548*

0,533*

24
T

T Equex

-0,924*,

-0,876 * *

-0,943* *

-0,842**

0,382

0,492-

0,398

0,590 -

0,454*

0,618-

48
T

T Equex

-0,489*

-0,457-

-0,588*

-0,551 
-

0,455*

0,482*

0;404

0,471 *

0,427

0,51 8-

72
T

T Equex

-0,901 **

-0,920 * *

-0,909*,

-0,858* *

0,521*

0,601 -

0,583.

0,61 1 
-

0,597*

0,665 * *

96
T

T Equex

-0,940. *

-0,640-

-0,941 **

-0,740* *

0,676 * *

0,761 * *

0,653**

0,522*

0,610*

0,518-

120
T

T Equex

-0,571 *

-0,796* *

-0,762* *

-0,778* *

0,493*

0,422

0,467 *

0,485-

0,484*

0,566*

14Ą
T

T Equex

-0,460-

-0,766* *

-0,458,

-0,469-

0,603*

0,582*

0,537*

0,498*

0,495*

0,468-

168
T

T Equex

-0,796* *

-0,684 * *

-0,766, *

-0,620-

0,498*

0,587 -

0,557 *

0,563 -

0,540*

0,524*

1s2
T

T Equex

-0,743* *

-0,587,

-0,683*,

-0,613*

0,452

0,541*

0,463 -

0,496-

0,ł66*

0,499 -

216
T

T Equex

-0,910* *

-0,712*"

-0,925* *

-0,514*

0,401

0,466*

0,488*

0.433

0,497-

0.460 -

240
T

T Equex

-0,920**

-0,850* *

-0,908* *

-0,982* *

0,422

0,395

0,377

0,42,|

0,380

0,438

Objaśnienia: SYBR+ komórki zywe o fluorescencji zielonej; PI+ komórki martwe o fluorescencji
czgrwonej; NE+ komórki żywe w barwieniu nigrozynowo-eozynowym; NE komórki martwe
w barwieniu nigrozynowo-eozynowym; T rozrzędzalnlkTris-glukoza-kwas cytrynowy-zółtko;
T Equex - rozrzędzalnikz dodatkiem Equex STM; * korelacja istotna statystycznieprzy p<0,05,
** korelacja istotna staĘstycznie przy p<0,01

Io począwszy od I20. godz.
inkubacj i obserwowano szyb-
szy spadek odsetka plemni-
ków żywych i wzrost mart-
wych w nasieniu TozTzedzo-
nymwmediumzdodatkiem
Equex STM. Z kolei ocena
plemników zabarwionych
SYBR-14 i PI wykazywała
podczas pierwszych dni inku-
bacji nasienia niższy odsetek
plemników żryv,1l ch i vły ższy
maftwych przy zastosowan i u
rozrzedzalni ka n ie zaw ieraią-
cego związku powierzchnio-
Wo czynnego (0., 48. godz.).
Póżniej wartości te ulegały
wyrównanil\ a p o cząws zy od
168. godz. dochodziło do
gwałtownego pogorSZeniu
wyników uzyskanych z za-
sto s owaniem r ozrzę dzalnlka
z dodatkiem substancji po-
wierzchniowo czynnej. Nale-
ży zaznaczyć, że dynamika
zmian ruchliwości plemników
byŁa zdecydowanie bar dziej
zbliżona do zmian właściwoś-
ci plemników zarejestrowa-
nych przy użycill cytometru
przepływowego niz w plepa-
r atach b arwi onych nigr ozy ną
i eozyną. Spostrzezenia te są
zgodne z opintą wyrażaną
przez innych autorów, którzy
stwierdzili, że ocęna odsetka
plemników żywych i mart-
wych dokonywana w cyto-
mętrzę przepływowym jest
daleko bardziej czułą metodą
diagnosĘczną od subiekłw-
nej oceny mikroskopowej
preparatu zabarwionego ni-
grozynąi eozyną(4, 28), Po-

elementów komórkowych mieściła się poza obrębem nadto uzyskiwany zwykle odsetek plemników żyv,lych
trzech wyodrębnionych populacji plemników o specy- w barwieniu fluorescencyjnym jest niższy w porów-
ficznym charakterzę fluorescencj i. Zwiększający się naniu z oceną doJ<onywaną w barwieniu nigrozynowo-
udział komórek o braku lub nieĘpowej fluorescencji wy- -eozynowym (4, l8), co potwierdzono w niniejszych ba-
nikał, jak się wydaje, z odnotowanęgo ptzez innych ba- daniach. W tym aspekcie niski stopień korelacji pomię-
daczy rosnącego odsetka komórek uszkodzonych, wad dzydwomametodamiocenyiwystępującepomiędzynimi
morfologiczncyh i agluĘnacji plemników w kolejnych rożnicę odnośnie do średnich wartości odsetka plemni-
dniach inkubacji nasienia w 5'C (9). ków żywych i marlwych traktowaó należy jako wyraz

Dynamika rejestrowanych w kolejnych dniach inku- zdecydowanie mniejszej dokładności i gorszej powtarzal-
bacji zmian jakości nasienia poddanego konserwacji ności subiektywnej oceny mikroskopowej nasienia. Przy-
w stanie pĘnnym w odniesieniu do odsetka plemników czyny tego upatrywać należy w kilku czynnikach. Po
żywych i martwych ocenianych przy użycil cytometru pierwsze rczrzędzenie nasienia w medium zawierającym
przepływowego i barwienia nigrozynowo-eo4mowego żółtko jajakurzego stwarza nierzadko trudności w ocę-
była zdecydowanie rożna. Odsetek plemników żywych nie mikroskopowej zewzględuna niejednorodne wybar-
uzyskany, w barwieniu nigrozynowo-eozynowym był wienie tła obejmujące równiez obszar, na ktorym Ieży
początkowo bardzo podobny w nasieniu rozrzedzonym plemnik. Po drugie - obserwowane jest czasem w prak-
w obu zastosowanychtozrzedzalnikach (ryc. 3). Dopie- tyce częściowe i trudne w intetpretacji wysycenie komó-



rek eozyną. Nalezy ponadto zwrócic uwagę, iżbadanię
w cytometrze przepływowym posia da tę zaletę, iż umoż-
liwia wyodrębnienie subpopulacji plemników dwubarw-
nych. Ocena właściwości plemników jest zatęmpełniej-
sza.Pozwala to na powtarzalnąanallzętej grupy komó-
rek w oparciu o obiektyrvne kryterium fluorescencji i ury-
dzielenie jej jako osobnej subpopulacjilub przyporząd-
kowanie plemnikom martwym, W odniesieniu do prepa-
ratów zabarwionych nigrozynąi eozyną jedynie od su-
biektywnej decyzji osoby oceniającej zależy przyporząd-
kowanie komórek o trudnej w interpretacji intensyw-
ności wybarwienia w poczet jednej z dwóch grup komó-
rek- zywych lub martwych. Subiektywizm metody wpły-
waó może zatem znacząco na jej wynik.

P rzept ow adzone badania świadczą o przydatno ści bar-
wienia fluorescencyjnego SYBR-14 i PI do oceny ży-
wotności plemników psa w nasieniu poddanym konser-
wacji w stanie pĘnnym. Nalezy zaznaczyć, że w opinii
wielu autorów tego rodzaju barwniki wykazujące powi-
nowactwo do DNA, pozwalająna uzyskiwanie daleko
bardzlej dokładnych i powtarzalnych wynikow w porów-
naniu z powszechnie wykorzystywanymi do oznacza-
nia żywych plemników psa pochodnymi fluoresceiny
(CFDA, CMDA). Fluorescencja tej grupy barwników
lzalężnionajest od zawaftości esteraz w środowisku we-
wnątrzkomórkowym. Zatęm część komórek de facto
martwych, ale zawlerających w dalszym ciąglprzezpe-
wien okres aktyrvne esterazy możebyć zaklasyfikowana
w poczet komórek zywych. Warto zaznaczyć ze obec-
ność esteraz zewnątrzkomórkowych utrudnia często in-
terpretację wyników na skutek wyraźnej fluorescencji tła.
Wreszcie intensywność barwienia pochodnymi fluoresce-
iny jest za|ężna od czasu inkubacji plemników w obec-
ności barwnika, Zjawisko to powoduje nierzadko duze
różnicę pomiędzy wynikami analizy jednej próbki (11,
ż8).

W dostępnym piśmiennictwie wyrażane są sprzeczne
opinie doty czące kolej no ści przemian prowadzących do
upośledzenia struktury oraz funkcji plemników i ich
śmierci. Niektórzy badaczę przychylająsię do opinii, iz
najpierw dochodzi do przerwania ciągłości błon plemni-
ka, a później do utraty akryrvności ruchowej (19), pod-
czas gdy inni wskazująna kolejność odwrotną(8). Uzys-
kane wynikibadań wskazują ze w warunkach konser-
wacji nasienia w stanie płynnym dochodzi w pierwszej
kolejności do obnizenia się odsetka plemników o ruchu
postępowym, a w późnlejszym czastę do wyraznego
wzrostu odsetka plemników martwych. Można zatem
wyrazic jednoznaczną opinię, ze inkubacja plemników
psa w temperaturze 5oC prowadzi najpierw do upośle-
dzenia czynności plemników, a w obrębie rosnącej po-
pulacji plemników statycznych zaczyna dochodzić stop-
niowo do zmtan destrŃcyjnych prowadzących do przer-
wania ciągłości błony komórkowej,
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