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Sunmary
The aim of the experiment was to compare se|ected properties of dog spermatozoa estimated by standard

microscopic techniques, flow cytometry and computer-assisted sperm analysis (CASA-system). The study
was carried out on 50 ejaculates collected from 25 dogs aged 2-6 years. Each ejaculate was divided into
3 parts. Tn first part of semen sperm motility, the progressive movement of spermatozoa, sperm concentra-
tión, morphology of spermatozoa and percentage of live sp€rm was evaluated with the use of conventional
microscopic meJhod. The second part of semen was stained in fluorescent dyes SYBR-l4 and propidium
iodide 1ri1 ana was examined by flow cytometry after incubation. The third part of semen was analyzed in
HTM Ivos (CASA-system). 9 motility parameters of individual spermatozoa and 4 subpopulations of sperm
with different speed of movement were evaluated. Significant correlation coefficients were found between the
motility (r:0.8S) and the progressive motility (r:0.57) estimated with the use conventional dog semen analysis
methods and HTM IVOS. Tńe percentage of spermatozoawith progressive movement was significantly lower
in CASA computer analysis (p:0.0t). Bottr of the methods that were used to estimate sperm concentration and
morphology oT spermatózoa iorrelated each other (r:0.79 and r:0.7, respectively). A significant correlation

1r=0.85) wis found between the microscopic method and flow cytometry for percentage of |ive sperm. There
was a significant difference between methods in the percentage of dead sperm (p:0.01). M9r9ov_er a third
subpopulation of dual-stained spermatozoa was found in flow cytometry. The combination of CASA-system
ana flów cytometry allows for the precise, objective and reliable analysis of semen quality. These methods
estimate large number of gametes in a very short time and reveal subtle differences in semen quality and
damages associated with biotechnology procedures.
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(26). Analiza współzalezności pomiędzy cechami ejaku-
latu a uzyskiwanymi wskaźnikarni płodności poddanych
inseminacji samic napotyka jednak na szereg trudności
wynikających ze stosunkowo duzej dozy subiektywizmu
oceny mikroskopowej nasienia, potencj alnie fałszuj apej
uzyskane wyniki i utrudniającej porównanie rezultatów
uzyskanych w róznych laboratoriach (28). Wśród innych
wad oceny mikroskopowej nasienia wymieniane są: cza-
sochłonność badan oraz poddawante analizie nielicznej
populacji męskich gamet (200-300 komórek), co stwa-
rza ryzyko oceny niereprezentatywnej grupy komórek
(15, 28). Poszukiwane sązatem metody określania właś-

Prawidłowa ocena warlości biologicznej nastenta uwa-
runkowana jest właściwym doborem badanych właści-
wości męskich gamet, zakładającym uwzględnienie wy-
branych cech jakościowych i ilościowych ejakulatu cha-
rakteryzuj apych trafi-i ie zdo lno ś ć zapładniaj apą p lem n i -

ków. Od szeregu lat badaniom poddano wiele metod oce-
ny właś c iwo ś c i p lemników charakteryzuj ących zar ów no
strukturę rnęskich gamet (2), jak i ich funkcję (23). Po-
znanie korelacji pomiędzy właściwościami plemników
a ich zdolno ściązapładniajagąpozwoliło wyodrębnić kil-
ka najistotniejszych rnetod mikroskopowej oceny nasie-
nia stosowanych rutynowo w praktyce weterynaryjnej



kazdego psa, w odstępie dwudniowym. EjakulaĘ pobierano

do zbiorniczków na nasienie z płaszczem wodnym o tempe-

raturzę 35-37"C. Nasienie wstępnie poddawano ocenie ma-

kroskopowej, obejmującej objętość, konsystencję i barwę, po

" -ikroskopową sto-
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ocenyjest
y nasrenla
CASA) i

rzy owe, stosujap meto-
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01 przeprowadzano na

roz przez Watsona (29),

Preparaty b i metodami oglądano przy uży-
ciu mikros pod imrnersją (powiększenie
1000 x).W ę oceniano 200 plemników sta-

nowiących 100%. Ocenę morfologii plemników wykonlłva-
no w oparciu o schemat zaproponowany przęz Bloma (2),

ędne plemników.
ejakulatów poddawano
FACS Calibur (Becton

) zaopatrzonym w chło-

dzony powietrzem laser argonowy 488 nm o mocy 15 W jako
żródło światła. Do rejestracji t analizy Ęnyc| wykorzystano
program CellQuest. Przy zastosowaniu bar-wienia bar-wnika-

mi fluorescencyjnymi SYBR-14 i jodek propydyny -PI (Mo-
lecularProbes NC, Eugen, OR, USA) obliczono odsetekplem-
nikow żywych o fluores ch o fluore-
scencji czelwonej orazpl , W Ęm celu
nasienie rozrzędzano w ukoza-kwas

i,:1 8ilil,'# * *e ;H;:,ffi ;""x,j i:,,1#:: T;nfł
balwnika SYBR-14, który rozcieńczano 5O-krotnie w powyz-

czas, jednostkowe (3). z tychwzględlwtlzasadnione jest szym medium, tak aby otrzymac końcowe stężenie barwnika

podjęcie badań nad zależnościami pomiędzy wynikami wlnoszące 100 mM. Tak przygotowany b9lnlk dodawano

torr*..r.lorralnej oceny mikroskopówej nasienia a arra- w ilości 5 pl do 1 ml nasienia, które nastęPnie inkubowano 10

liządokony,,vurrą* opórciu o system CASA i cytometrię minut w tęmperaturzę 36oC w zaciemnionYm miejscu. Kolej-

przepĘrvową. Pozwoli to w niedalekiejprzyszłości okreś-
lió najbardziej optymalne metody przygotowania próbek
nasięnia, dokonywania ustawień wstępnych urz ądzeń oraz
wplowadzić tego rodzaju ocenę do praktyki weteryna-

ryjnej, podobnie jak ma to obecnie miejsce w andrologii _. 
]

człowięka (.6,,7 , 18,2.7 ,3O). ZięIona fluorescencja SYBR-l4 rejestrowana bYła Przez de-

Celem badań było porownanie wybranych właściwoś_ tektor dla pasma 525 nm (FLl), natomiast częrwona fluoręs_

ci plemnikó* p.u poaaawany9h oónie,lłT:r+* ;3t"','L'lfiTifi.,]1'ts?"XTr'.ĘT;,3*i,?*T"''I:ł#;#*
nowo stosowanych metod mikroskopowvch oraz przy ;--,^,.]',]*';,;",;.;;;;,
użyciukomputeiow ego analizatoru.lutos.iiu.iffii;7 'Tg:Tj:?;#1X1"""iT?ioou*u,ru była ocenie właściwoś_
tometru PrzePłYłvowego. ci ruchowych, koncentra..ji lvj.dnortce objętości oraz mor-

Materiał imetody JT,H 3§ ;^Ć;::

Badania przeprowadzono na 50 ejakulatach pozyskanych milton- MA w mi-

od25psóivióżiychras,wwieku 2-6 lat,stanowiącychwłas- kroskop kontrastowo-fazowy, kamerę wideo oraz komPuter

ność piywatną. Ńasienie pozyskiwano metodą masażu żołę- umożliwiający zapis i analizę danych. Nasienie roztzędzano

azi piąóia (24j, w obecnóści-suki w cieczce, dwukrotnie od tozrzędzalnIkiem Tris-kwas cytrynowy (24) lO-krotnie, a na-



Tab. 1. Parametry ruchowe oceniane przez aparat HTM IVOS 12 (system CASA)
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plemniki o ruchu
pr09lesywnym

Średnia prędkość plemników
po przybliżonei ścieżce łuchu

Średnia plędkość dla ruchu
po lini plostei 0d 10zpoczęOia

do iei końca

Średnia prędkość po

rzeczywislei ścieżce plemnika

Ampliluda bocznych odchyleń
główki

Częstotliwość bocznego tuchu
główki

proslość ruchu

Linearność ruchu

Plemniki potuszające się
srybko

Plemniki o umiarkowanym
luchu

Plemniki poluszające się
wolno

Plemniki nie potuszające się
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Minimalna wańość VAP = 100 pm/s
minimalna wańość STB > 75%
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opis w tekście

vSL

:§§rc§§§

dorazowo dokonywana analiza
szybkości poszczególnych plem-
ników pozwoliła na ich podział
na 4 subpopulacje: RAP (rapid)

odsetek plemnikow porusza-
jących się szybko, tzn. takich,
u których prędkość VAP była
większa od średniej wartości
VAP plemników o ruchu pra-
widłowym, MED (medium) -
odsętek plemników o umiarko-
wanym ruchu, gdzie VAP była
większa od zdefiniowanej przez
producenta niskiej wartości
9 pm/s, SLOW - odsetek plem-
ników poruszajapych się wolno
(VAP < 9 pm/s) i STATIC - od-
setek plemnikow nie porusza-
jących się. Kazdąpróbkę skano-
wano w 5 polach wybieranych
automatycznie, zaś średnię war-
tości z anallzowanych pól wy-
korzystano do obliczeń statys-
tyczny ch. Po kazdorazowym
skanowaniu próbek oglądano
cyfrową analizę ostatniego pola
widzenta, aby umozliwić kontro-
7ę, czy wszystkie plemniki zosta-
ły zidentyfikowane, a ich ruch
oraz lor ruchu prawidlowo zin-
terpretowane pr zez ut ządzenie.
Komórki statyczne komputer

stępnie 4 pl tak przygotowanęgo nasięnia wprowadzano do
komory Leja4 o głębokości 20 pm (Leja Products B.V. Ho-
landia). Komorę umieszczano na stoliku termostabilnym,
ogrzanym do temperatury 39oC. Oceniano 9 parametrów zwią-
zany ch z ruchliwością plemnikow (tab, 1 ). Przed przeprow a-
dz eni em analizy u stawi ano p aT amętry te chni c zne p o zw al a1 ą-
ce na prawidłową identyfikację plemników psa (tab. 2). Każ-

Tab. 2. Ustawienia startowe parametrów aparatu HTM IVOS 12

ozlaczń barwą czerwoną tor ruchu plemników nieprawidło-
wo poruszających się zakręślał kolorem pulpurowym, nato-
miast plemników o ruchu prawidłowym zielonym, Tor ruchu
gamet, które podczas skanowania opuściły pole analizy, sys-
tęm oznaczał kolorem niebie skim i ni e p oddawał ocenie. Prze-
prowadzono równiez próbę oceny morfologii plemników psa
za pomocą oprogramowania RTM (real time morphology)
opracowane g o pr zez pr o dtlcenta w op arciu o analizę wad mor-
fologicznych płemników knura. Oprogramowanie to pozwala
na ocęnę budowy morfologicznej męskich gamęt przy zasto-
sowaniu optyki kontrastowo -fazow ej bez konieczności bar-
wienia preparatów.

Danę zębranę z poszczęgólnych metod postępowania przy
ocenie jakości ejakulatów zestawiono i porównano stosując
j ednop arametrową analizę wariancj i ANOVA or az W znaaza-
jąc współczynniki korelacji Pearsona (20), z uwzględnieniem
ich istotności statysrycznej.

Wyniki iomówienie
P ozyskane w ramach przeprowad zony ch b adań nasie -

nie było barwy szaro-białej bądżbiałej oTaz konsystencji
wodnistej lub wodnisto-mlecznej. Objętość ocenianych
ejakulatów wyniosła średnio 8,46 + 2,04 mI (5,5 do
14,5 ml). Wyniki oceny właściwości plemników metodą
mikro skopo w ą i przy zasto s owan il utalizatora kompu-
terowego or az cytometru przepływowe go przedstawia
tab.3.

Ocena jakości nasienia ssaków i ptaków bazowała do
niedawna wyłącznie na technice mikroskopowej obej-
mującej subiektywną ocenę ruchliwości plemników, od-
setka plemników żywych, morfologil, oraz ocenę koncen-
tracji plemników w jednostce objętości. Te konwencjo-

Typ komory

Tempełatuta analizy

Powiększenie

Częslotliwoś ć odświeżania

Liczba analizowanych klatek

Minimalny kontrasl

Minimalna wielkość główki plemnika

lntensywność świecenia główki plemnika

Minimalna wartość vAp dla ruchu
prOglesyW neg0

Minimalna wańość STR dla ruchu
p109lesywneg0

Graniczna waflość VAP dla plemników

wolnych

Gtaniczna wanośóVSL dla plemników
wolnych

,c

Hz

pixel

pixel

pm/s

/o

pm/s

Im/s

Leia4

39,0

Optyczne x ,t0

Cylrowe x 1,89

60

30

75

4

80

100

75

9

20

Objaśnienia: VAĘ VSL, STR jak w tab. 1,



nalne metody nadal stosowalle sąz powodzeniem
w ośrodkach naukowych i stacjach unasiennia-
nta zwierząt, gdyż badania te są stosunkowo łat-
we do przeprowadzęnta i nie wymagajądużych
nakładow finansowych. Jednakże obciązone są
poważnymi zasttzężęniami, a mianowicie subiek-
Ęwnością i dość dlsżązmiennością otrzymywa-
nych wynikó% co prowadzi dorczbiężności po-
między ręzultatamiuzyskiwanymi w różnych la-
boratoriach, jak również w obrębie tego samego
laboratorium, gdy nasienie oceniają inne osoby.
Rozbiezności pomiędzy wynikami badań tego
samego ej akulatu metodą mikroskopową zarów -

no w odniesieniu do nasienia ludzi, jak i zwie-
rząt sięgają 30-60% (15). O ile ocena koncentra-
cji za pomocą komory cytometrycznej pozwala
uzyskać w każdych warunkach precyzyjne wy-
niki ( 1 5, 25, 28) i j est uznan a za metodęreferen-
cyjną o tyle w pozostałych przypadkachrezl|tat
oceny nasienia lzależniony jest w duzym stop-
niu od doświadczenia i wiedzy osoby wykonują-
cej badanie. Stąd narodziła się potrzeba stworze-
nia systemu oceny nasienia, która będzie obiek-
tywna, standardowa, referencyjna, a przede
wszystkim znajdzie zastosowanie zarówno
w ośrodkach naukowych, jak i w praktyce kli-
nicznej. Bardzo szybki ronv ój technologii obiek-
tywnej oceny właściwości nasienia nastąpił
w drugiej połowie lat osiemdziesiąĘch i latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia (7 ,9, 13,
30). Pojawienie się kolejnych nowych i coraz
do skonalszych instrume ntów zaw sze wiązało się
z koniecznością opracowania standardów oceny,
uj e dno l i c enia wstępnych ustawi eń ap ar atury or az
kontroli jakości oceny nasienia, tak aby nie do-
szło do gromadzenia, anallzy i interpretacji błęd-
nych wyników (4, 6,14,16).

P ierwszymi b adaczami, ktoruy zaproponowali wyko -
rzystanie komputerowego systemu oceny jakości nasie-
nia (system CASA), zarówno męskiego, jak i samców
zwterząt domowych byli Dott i Foster (cyt. 28), Techni-
ka ta nie jest stosowana powszechnie i ruĄmowo w me-
dycynie weterynaryjnej, stąd też nie dla kazdego gatun-
kl zwrcrząt gospodarskich czy towatzyszących opraco-
wane są standardy oTazparameĘ startowe dlavządzeń
pracujących w systemie CASA, pozwalające na prawid-
łową idenĘfikacj ę plemników Zasto sowanie tych samych
lub zblizonych parametrów pozwala na uzyskanie wyni-
ków porównywalnych i respektowanych w ośrodkach
badawczych na całym świecie, nawet wówczas, gdy la-
boratoria pracują na innym aparacie działającym w tym
systemie. Ten fakt jestbardzo istotny w dobie nieograni-
czonej nięmalżę wymiany materiału genetycznego mię-
dzy kłajami (25). Opracowania prawidłowych ustawień
aparailry pozwalających na trafną identyfikacje plemni-
ków psa opracowali Iguer-ouada i Verstegen (16). Bada-
cze ci podkreślili, że istnieje szereg czynników wpływa-
jących na,końcowy rezlitatbadah w oparciu o system
CASA. Oprócz wspomnianych ustawień systemu (;para-
metry startowe, umożliwiaj ące komputerowi idenĘfika-
cje komórki jako plemnika) sąto: rodzaj i głębokość sto-

Tab. 3. Porównanie parametrów jakościowych plemników psa ocenia-
ne metodą konwencjonalrnąoraz obiektywną przy zastosowaniu kom-
puterowego analizatorajakości nasienia HTM IVOS 12 oraz cytome-
tru przepływowego

sowanych komór, ilośó analizowanych pól, temperatura
w której przeprowadzana jestanaliza, metodyka przygo-
towaniapróbki nasienia do oceny, czas pomiędzypozys-
kaniem ejakulatu do rozpoczęcia analizy oraz procedury
stosowane w ocenie.

Ruchliwość plemników j est j ednym z najważniejszych
parametrów decyduj ących o zdolności zapładniaj ącej
męskich gamet orazWrazęm zywotności i strukturalnej
integralności plemnika. System CASA obrazuje i umoz-
liwia odtworzęnię toru ruchu plemników na podstawie
pozycji główki, jako najjaśniejszej części gameĘ anali-
zowanej z wykorzystaniem optyki kontrastowo -fazow ej.
Sto suj ąc obrazowanie cyfrowe toru ruchu k ażde go plem-
nika aparat, poptzez obliczenia z zastosowaniem algo-
rytmów, ocenia ruch każdego plemnika z osobna. Dzięki
temu analizowanych j e st j e dno cze śni e s z ere g wła ś c iwo ś -

ci w pełni opisujących ruch pojedynczych plemników.
W tym zakresie niezmiemie ważnymparametrem wyda-
je sięALH (boczne odchylenie głowki), gdyż, jakwyka-
zano,ukazuje zdolność gamet do penetracji śluzu w szyj.
ce macicy oraz do połączenia z komórką jajową (28).
Wskazuje równiez na prawidłowość funkcjonowania
witki, co związane jest z możliwością rotacji i częstotli-
wością obrotów. Stwierdzono ponadto istotne statystycz-
nie korelacje pomiędzy szybkością ruchu plemników
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Objaśnienie: * różntca statysĘcznie istotna przy p < 0,01



a ich zdolnościązapładniającą (28). Całkowita aktyw-
ność ruchowa plemników oceniana metodą mikroskopo-
wąoraz w aparacie HTM IVOS nię różniła się istotnie.
W toku badań wykazano istnienie statystycznie istotnej
korelacji (r: 0,88) w tym zakresie między obiema meto-
dami. Jednakżę stwierdzono istotną staĘstycznię różni-
cę (p ś 0,01) w odniesieniu do odsetka plemników o ru-
chu postępowym, a także plemników statycznych zare-
jestrowanych za pomocąobydwu metod oceny, PrakĘcz-
nię zawsze odsetek plemników poruszajapych się ruchem
postępowym oceniany mikroskopowo był wyższy. Choó
współczynnik korelacji pomiędzy uzyskiwanymi rezul-
tatami był w tym przypadku istotny statystycznie, to jego
wartość była niska (r: 0,57), Jest to w pełni zroztlmiałe,
gdyż oko ludzkie niestety nie jest w stanie bezbłędnie
analizow ać poj edynczych plemników. Ponadt o zazwy -
czaj w metodzie konwencjonalnej oceniane jest nasie-
nie rozrzędzone w mniejszym stopniu w porównaniu
z CASA, gdzie wymagany jest stosunkowo duży stopień
jego rozrzedzenia, co z kolei moze potencjalnie obniżać
odsetek plemników o ruchu postępowym, Nalezy zauwa-
zyc ponadto, ze w ocenie komputerowej ruch nawet szyb-
kiego i progresyvnie poruszającego się plemnika nie jest
interpretowany, jeśli opuści on pole analizy,

Istotnym problemem staje się równiez ocena nasienia
zanieczy szczonego duzą ilością nabłonków czy ze znacz-
ną aglutynacją. Dlatego tęż zalęca się odstąpienie od oce-
ny ejakulatu w analizatorze komputerowym w przypad-
ko, gdy odsetek nabłonków i innych dodatkowych ele-
mentów komórkowych lub aglutynatów wynosi ponad
10% (30). Godne polecania jest również, aby nasienie
o koncentracjipowyżej 100 x 106 tozrzedzić,gdyżogra-
niczato mozliwość tworzenia się skupiskplemnikow (18).
Spiropoulos (27) zaleca rozrzedzanie nasienia jlż przy
koncentracji powyżej 80 x 106. Przestrzeganie tej zasady
ma równiez znac zenie pr zy oblic zaniu konc entra cj i w sys -
temi e C A S A . Z r e gńy komputerowy analizator w ykaztl -
je wyższąkoncentrację niz wynikato z obliczeń metodą
cytometryczną. Przeszacowanie to jest zwykle spowo-
dowane wysoką gęstością nasienia, przez co wzrasta moż-
liwość występowania kolizji (przecięcie toru) między
plemnikami, w wyniku czego komputer zlicza tę samą
komórkę ponownie jako nowy element analizy. Ponadto
właściwą ocenę utrudniają wspomniane skupiska zaglll-
tynowanych plemników. Z drugiej strony, Kolibianakis
i wsp. (18) podaje, ze powstawanie skupiska komórek
niekiedy jest przy czyną niedoszacowania koncentracji
plemników, gdyż zlepione komórki stanowią zbyt du,ży
obiekt, by zidentyfikować go jako główkę plemnika i w
ten sposób zostająone odrzucone z analizy komputero-
wej. W niniejszych badaniach nie stwierdzono istotnej
statystyczn ie r óżnicy pomiędzy średnią koncentracj ą
plemników uzyskaną za pomocą oceny cytometrycznej
i analizy komputerowej. Wykazano dodatkowo wysoki
stopień korelacji (r : 0,79) pomiędzy renlltatami lzys-
kanymi z wrykorzy staniem porównywanych metod. Jed-
nak w toku przeprowadzonego doświadcz enia zauważo-
no, że przy niskiej koncentracji nasienia moze dojść do
pTzeszacowania koncentracji, co związane możebyć z Li-
c zeniem pr ze z lr ządzeni e e l ementów ni e b ędących głów-
kąplemnika, ale posiadających tę samą co ona wielkość.

Podobne zjawisko opisali Verstegen i wsp. (28). Sytu-
acje te można wyeliminować, stosując barwnik fluores-
cencyjny o powinowactwie do DNA (Hoechst 33342)
i obliczyó koncentracje, stosując system identyfikacji flu-
orescencji tzw. IDENT (30). Barwnik ten nie wpływa na
morfologię i ruchliwość plemników, aczkolwiek samo
barwienie i związana z nim inkubacja w 37oC może spo-
wodować zmiany właściwości ruchowych. Aby temu za-
pobiec, można części nasienia nie poddawać barwieniu
i wykorzystać do oceny ruchliwości, natomiast barwnik
fluorescencyjny wykorzystać jedynie do analizy koncen-
tracji plemnikow w jednostce objętości. Zinmann i wsp.
(30) wykazali, że zastosowanie barwienia fluorescen-
cyjnego pozwoliło wyeliminowac z analizy komórki po-
chodzące z układu białoklwinkowego, nabłonków dróg
wyprowadzaj ących nasienie czy też spermatogonii.

W toku przeprowadzonego doświadczenia zanotowa-
no,że odsetek plemników o prawidłowej morfologii pod-
dany ocenie przy lżycill aparatll HTM IVOS był istotnie
skorelowany (r: 0,7) z metodą tradycyjnąi nie stwier-
dzono w tym zakresie istotnych statystycznie róznic. Jed-
nakże metoda ta nie przyniosła oczekiwanych rczlita-
tów w odniesieniu do oceny poszczególnych wad mor-
fologicznych plemników Uzyskany w utządzenu obraz
dostosowany był przez producenta do rozmiarów plem-
ników knura, stąd ocena okazała się mało dokładna i unie-
możliwiła właściwe określenie odsetka wad głównych
i podrzędnych plemnikow. Z tego powodu danych tych
nie uwzględniono w zaprezentowanych w pracy !\ryni-
kach badań. Nie przekreśla to jednak roli komputerowej
analizy nasienia w ocenie tak istotnego dla parametru ja-
ko ściowe go, charakteryzuj ąc e go zdo lno ść zapładniaj ą-
cą gamet. Odsetek prawidłowych morfologicznie plem-
nikow jest skorelowany z płodnością(6,23). Nieprawid-
łowy kształt rzutuje na właściwości ruchowe plemnika,
a więc zablrzenia ruchu, rotacji plemnika, penetracji śluzu
szyjkowego czy zona pellucida. Według zalęcęhprodu-
centa apataru HTM-IVOS I2,2 oraz innych badaczy (6,
28), precyzyjnej oceny budowy morfologicznej plemni-
ków mozna dokonaó z zastosowanięmanalizy kompute-
rowej z wykorzystaniem systemu oceny tzw. morfologii
matrycowej (metrix morphology) w preparatach bar-wio-
nych metodą Diff-Quik. Morfologia jest bardzo czlĘm
indykatorem zmlan w tkance ja.drowej, będących wyra-
zemdziałania szkodliwych czynników ftzycznych i che-
micznych, a więc charakteryzuje spermatogenezę, Wy-
kazano, że trafność oceny morfologii plemników w sys-
terrrie CASA oraz konwencjonalnej oceny mikroskopo-
wej są porównywalne, co związane jest głównie z wąs-
kimi i ścisłymi kryteriami mikroskopowej oceny nasie-
nia. Niezależnie od wybranej metody oceny kryteria po-
zostają takie same (6). System CASA pozwala w tym
zakresie ułatwić badanie, ograniczyć czas jego wykona-
nia i zmniejszyc nakład pracy niezbędny do jego prze-
prowadzenia.

Zasto sowanie barwienia fluorescencyj nego w badaniu
odsetka plemników żywych i martwych w nasieniu róz-
nych gatunk ów zw ier za! zo stało jlż niej ednokrotnie op i -

sane (l, 4, 8,9, 11-13). Równiez wiele miejsca poświę-
cono porównaniu metody konwencjonalnej opartej na
barwieniu ni gro zynow o - eozyno wym or az b arw ięnia fl u-



orescencyj n ęgo, zat ówno przy wykorzystaniu cytometru
przepĘwowego, jak i mikroskopu fluorescencyjnego (4,
22) . Wykorzystany w do świadczeniu SYBR- 1 4 j est barw-
nikiem o powinowactwie do DNA komórek zywych i bar-
wi j e na zielono, pr zenikaj ąc pr zez ich błony. Jo dek pro -
pydyny również odbarwia jądro, z tąrożnicą że na czer-
wono w przypadku, komórek marlwych. Wyniki uzyska-
ne w obu metodach oceny odsetka plemników żryv,rych
(barwienie nigrozynowo- eozynowe oraz cytometr pr ze -
pływowy) są ze sobą istotnie skorelowane (r : 0,85) i nie
zaobserwowano istotnej rożnicy między nimi. Chalah
i Brillard (4), porównując obie metody, opisali istotne sta-

Ęstycznie różnicę między tlzyskanymi wynikami, okreś-
Iając czułośó metody tradycyjnej jako umiarkowaną
szczególnie zaś w odniesieniu do plemników poddanych
kons erwacj i. B ardziej miaro daj ne wyniki uzy skano pr zy
zastosowaniu cytometru przepływowego, Natomiast od-
mienne wnioski przedstawili Merkięs i wsp. (Z}),któtzy
stwierdzili istotne korelacje pomiędzy wynikami uzyska-
nymiprzy zastosowaniu obu metod w ocenie jakości na-
sienia ogierów. W niniejszym doświadczeniu zaobserwo-
wano istotnąstatysĘcznie różnicę między średnimi wy-
nikami uzyskanymi przy wykorzystaniu porównyrvanych
metod w odniesieniu do populacji komórek martwych.
Jednocześnie vykazano w tym zakresie wysoki stopień
korelacji pomiędzy uzyskanymi ręnlltatami (r : 0,77;
p < 0,01). Mozna to wyjaśnić poprzez istnienie trzeciej
populacji plemników barwiących się zarówno SYBR-14,
jak i PI. W piśmiennictwie komórki takie określa się mia-
nem dwubartłmych lub zamierających (1, 21). Love i wsp.
(19) opis.ali istnienie nawet | 9ubpopulacji plemnikow
w nasieniu ogiera, w zależności od dominującego zabar-
więnia. Warto podkreślić, żeptrypadek albo wprawa i do-
świadczenie osoby oceniającej (czynnik wysoce subiek-
tywny) decyduje o tym, czy plemnik o nietypowym wy-
barwieniu zaliczany jest do martwych lub żywych w kon-
wencj onalnej ocenie mikroskopowej preparatow zabar -
wionych nigrozyną i eozyną. Stąd tez można wysnuć
wniosek, ze metoda z zastosowaniem barwienia fluores-
cencyjnego jest o wiele bardziej cztlłąi miarodajną me-
todą oceny nasienia.

Połączenie metody CASA i cytometru przepływowe-
go daje niewątpliwe korzyści wpłyrvające na precyzję
ocenyjakości nasienia. Zaliczyć naleĘ do nich ptzede
wszystkim wzrost obiektywizmu, mozliwość oceny du-
żej ilości plemników wbardzo krótkim czasie orazwia-
rygodnośó. Czlłośc tej metody jest dużo wyższa od tra-
dycyjnej oceny jakości ejakulatów, a tym samym umoz-
liwia trafniejszą ocenę płodności samca. Nalezy zazna-
czyć,żevłykrycie subteĘch różnic jakości nasienia moze
być pomocnew analizię uszkodzeń powstałych w wyni-
ku różnych procedur postępowania z nasienięm, szcze-
gólnie zaś podczas jego konserwacji.
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