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Zastosowanie biotechnologicznych metod w rozro-
dzie ma du¿e znaczenie w tworzeniu banków geno-
mów zwierz¹t nieudomowionych oraz zagro¿onych
wyginiêciem (15). Powinny one s³u¿yæ do utrzymania
ma³ych populacji dzikich gatunków i podgatunków
oraz zmniejszenia wp³ywu inbredu, czêsto wystêpuj¹-
cego na skutek terytorialnych ograniczeñ ich wystê-
powania oraz gospodarki ³owieckiej (4, 24). Zgroma-
dzony materia³ genetyczny mo¿e byæ wykorzystywa-
ny do zapewnienia bioró¿norodno�ci w populacjach,
jak równie¿ do badañ i pe³niejszego zrozumienia ich
biologii rozrodu (15, 19, 23).

Kriokonserwacja nasienia i inseminacja wci¹¿ po-
zostaj¹ najczê�ciej stosowanymi biotechnikami rozro-
du jeleniowatych (1). Zamro¿one nasienie przy roz-
wijaj¹cej siê fermowej hodowli jeleni szlachetnych
oraz danieli staje siê przedmiotem wymiany miêdzy
o�rodkami krajowymi i zagranicznymi. Procedury sto-
sowane do konserwacji nasienia nieudomowionych
prze¿uwaczy s¹ najczê�ciej modyfikacjami standardo-
wych metod u¿ywanych w rozrodzie zwierz¹t domo-
wych (3, 9, 28). Stwierdzono jednak znaczne zró¿ni-

cowanie wra¿liwo�ci plemników na sk³ad rozcieñczal-
ników oraz parametry procesu mro¿enia miêdzy po-
szczególnymi gatunkami i osobnikami (1, 9, 19).

Wiêkszo�æ rozcieñczalników wprowadzonych do
konserwacji nasienia jeleni oparta jest na bazie cytry-
nianu sodu lub Tris z udzia³em ¿ó³tka jaja kurzego oraz
glicerolu jako krioprotektora (3, 6-8, 18). ¯ó³tko za-
wiera lipoproteiny chroni¹ce plazmolemê plemników
w procesie zamra¿ania, jednak¿e w jego sk³ad wcho-
dz¹ zwi¹zki, które mog¹ mieæ negatywny wp³yw na
prze¿ywalno�æ plemników (5, 8). Nie bez znaczenia
jest obecno�æ zwierzêcego bia³ka w rozcieñczalnikach
i potencjalna mo¿liwo�æ przenoszenia czynników pa-
togennych (5, 26). St¹d w praktyce kriokonserwacji
stosowane s¹ czêsto komercyjne rozcieñczalniki nie
zawieraj¹ce sk³adników pochodzenia zwierzêcego
(28).

Pozyskiwanie nasienia od samców zwierz¹t nieudo-
mowionych nastrêcza wiele problemów. Najczê�ciej
wykorzystuje siê plemniki z ogona naj¹drzy, pozyski-
wane post mortem (6, 8, 20, 21, 24, 28). �rodowisko,
w jakim znajduj¹ siê plemniki naj¹drzowe, nie odpo-
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wiada pe³nemu nasieniu, co mo¿e powodowaæ obni-
¿enie ich przydatno�ci do kriokonserwacji (21). Ró¿-
nice we w³a�ciwo�ciach b³on plazmatycznych plem-
ników naj¹drzowych i ejakulowanych mog¹ mieæ
wp³yw na prze¿ywalno�æ komórek po mro¿eniu (6),
st¹d podejmowane s¹ próby uzupe³niania p³ynów plaz-
m¹ nasienia (20).

W o�rodkach hodowlanych lub ogrodach zoologicz-
nych stosowane jest pozyskiwanie nasienia metod¹
elektroejakulacji (3, 9). Opracowanie metody pozyski-
wania nasienia jelenia szlachetnego przy u¿yciu sztucz-
nej pochwy umo¿liwi³o prowadzenie badañ na pe³nych
ejakulatach w ci¹gu kolejnych sezonów rozrodczych
(12-14).

Oprócz podstawowego kryterium oceny skuteczno�-
ci kriokonserwacji, jakim jest ruchliwo�æ plemników
po mro¿eniu-rozmro¿eniu (2, 11, 24), coraz czê�ciej sto-
sowane s¹ testy do morfologicznej oceny integralno�-
ci plazmolemy plemników. Zastosowanie nigrozyny-
-eozyny pozwala na zró¿nicowanie plemników ¿ywych
i obumar³ych (2, 6, 8). Do barwieñ fluoroscencyjnych
nasienia prze¿uwaczy stosowany jest SYBR-14 w po-
³¹czeniu z jodkiem propydyny (10, 11, 27). Powy¿sze
barwienia pozwalaj¹ na obiektywn¹ ocenê stanu mem-
bran i s¹ przydatne do prognozowania skuteczno�ci
zap³odnieñ w testach in vitro oraz biologicznych pró-
bach polowych (2, 16). Du¿e znaczenie w procesie za-
p³odnienia ma funkcjonalny stan plazmolemy w obrê-
bie witki. Zachowanie siê plemników w �rodowisku
hypoosmotycznym jest wykorzystywane w te�cie HOS
(hypoosmotic swelling test). Test HOS jest stosowany
przez wielu autorów do oceny jako�ci nasienia (2, 6,
8, 9) i mo¿e �wiadczyæ o potencjalnej zdolno�ci za-
p³adniaj¹cej (warto�ci biologicznej) plemników (24).

Wiêkszo�æ autorów stosuje do konfekcjonowania
nasienia s³omki o pojemno�ci 0,25 ml, a proces mro-
¿enia przeprowadzany jest w parach ciek³ego azotu na
okre�lonej wysoko�ci nad jego powierzchni¹ (22, 24).
W odró¿nieniu od powy¿szej metody zastosowanie
urz¹dzeñ do komputerowo sterowanego mro¿enia
materia³u biologicznego (3, 20) pozwala na progra-
mowanie tempa sch³adzania w wybranych zakresach
temperatur, zapewniaj¹c powtarzalno�æ procedur krio-
konserwacji.

Celem przeprowadzonych badañ by³a ocena wp³y-
wu ró¿nych rozcieñczalników oraz wybranych proce-
dur mro¿enia ejakulatów jelenia szlachetnego, uzyska-
nych metod¹ sztucznej pochwy, na prze¿ywalno�æ
i jako�æ plemników poddanych kriokonserwacji.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono na 24 próbkach nasienia jele-

nia szlachetnego (Cervus elaphus L.). Nasienie pobierano
w warunkach fermowych od 4 dojrza³ych p³ciowo byków
w wieku od 2,5 do 12 lat w Popielnie w okresie wrzesieñ-
-listopad w latach 2004-2006, przy u¿yciu zmodyfikowa-
nej sztucznej pochwy (12). Bezpo�rednio po pobraniu ka¿-
dego ejakulatu bia³¹ frakcje nasienia dzielono na cztery

czê�ci i wstêpnie rozrzedzano odpowiednimi rozcieñczal-
nikami w proporcji 1 : 3. Do rozrzedzenia nasienia u¿yto
czterech rozcieñczalników: rozcieñczalnika A (cytrynian
sodu-fruktoza-¿ó³tko jaja kurzego-glicerol) (18), rozcieñ-
czalnika B (Tris-fruktoza-kwas cytrynowy-¿ó³tko jaja ku-
rzego-glicerol) (7), rozcieñczalnika C (Triladyl® Mini-
tube) oraz rozcieñczalnika D (Bioxcell® IMV). Po prze-
wiezieniu do laboratorium i okre�leniu koncentracji meto-
d¹ cytometryczn¹ w komorze Bûrkera, nasienie rozrzedza-
no do koñcowej koncentracji 40 × 106/ml oraz oceniono
odsetek plemników ruchliwych. Badane próbki konfekcjo-
nowano w 0,25 ml s³omkach i ekwilibrowano w tempera-
turze + 4°C. Czas miêdzy pobraniem nasienia a jego mro-
¿eniem wynosi³ oko³o 4 godzin.

Mro¿enie przeprowadzono przez 10 minut na styropia-
nowych ramkach 4 cm nad powierzchni¹ ciek³ego azotu
(metoda L) oraz z wykorzystaniem urz¹dzenia Minicool
40PC (Air Liquide) do sterowanego komputerowo procesu
kriokonserwacji (metoda M). Zaprogramowane tempo mro-
¿enia wynosi³o, odpowiednio: w zakresie od + 4°C do
�10°C 5°C/min., od �10°C do �100°C 40°C/min. i od
�100°C do �140°C 20°C/min. Po zamro¿eniu nasienie prze-
chowywano w ciek³ym azocie przez okres co najmniej
3 miesiêcy. Próbki nasienia rozmra¿ano w temperaturze
38°C w czasie 30 sekund i wykorzystano do przeprowa-
dzenia testów oceny jako�ci plemników.

Odsetek plemników ruchliwych okre�lono w tempera-
turze 38°C przy u¿yciu mikroskopu kontrast-fazowego
i 400-krotnego powiêkszenia. Do barwieñ fluoroscencyj-
nych wykorzystano test Live/Dead® (Molecular Probes).
Do 0,1 ml rozmro¿onego nasienia dodano 1 µl roboczego
roztworu SYBR-14 i inkubowano w temperaturze pokojo-
wej przez 10 minut. Nastêpnie dodano 1 µl roztworu jodku
propydyny i po kolejnych 10 minutach inkubacji wykona-
no mokre preparaty. Do oceny wybarwieñ stosowano mi-
kroskop Olympus BX40 z filtrami NB i NG. Plemniki �wie-
c¹ce zielono okre�lono jako ¿ywe w te�cie L/D. W ka¿dej
próbce oceniano 200 plemników. Do okre�lenia integral-
no�ci b³on plazmatycznych kriokonserwowanych plemni-
ków zastosowano równie¿ barwienie nigrozyna-eozyna. Na
podgrzane do 37°C szkie³ko nanoszono nasienie i barw-
nik, mieszano i po 30 sekundach wykonano rozmaz. Po wy-
suszeniu okre�lono stopieñ wybarwienia 200 plemników
pod 400-krotnym powiêkszeniem. Stan plazmolemy wyra-
¿ano odsetkiem komórek, które pozosta³y niewybarwione
(¿ywe) w te�cie N-E. Dodatkowo do oceny stanu b³on
komórkowych wykorzystano zachowanie siê plemników
w �rodowisku o obni¿onym ci�nieniu osmotycznym. Do
0,01 ml rozmro¿onego nasienia dodawano 0,1 ml hypo-
osmotycznego roztworu cytrynianu sodu (100 mOsm/kg)
i po inkubacji w temperaturze pokojowej przez 30 minut
utrwalono próbki w zbuforowanym 2% roztworze aldehy-
du glutarowego. Jednocze�nie wykonano próby kontrolne,
zastêpuj¹c hypoosmotyczny roztwór odpowiednimi rozcieñ-
czalnikami wyj�ciowymi. Plemniki maj¹ce charakterystycz-
ne zawiniêcie witek oceniono jako reaguj¹ce dodatnio
w te�cie HOS.

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wykorzystu-
j¹c program Graph PadPrism, stosuj¹c analizê wariancji
(ANOVA), za� zale¿no�ci miedzy badanymi parametrami
oceniono testem Pearsona.
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Wyniki i omówienie
W pobranych ejakulatach �rednia kon-

centracja plemników wynosi³a 1,93 × 109/
ml ± 0,73 i waha³a siê od 0,45 do 3,96 ×
109/ml.

Odsetek ruchliwych plemników w roz-
rzedzonych próbach nasienia przed mro-
¿eniem wynosi³ od 49,3 ± 15,0% w roz-
cieñczalniku A do 61,2 ± 11,3% w roz-
cieñczalniku D (tab. 1). Warto�ci uzyska-
ne w rozcieñczalniku D by³y statystycznie
istotnie wy¿sze (p < 0,05) w porównaniu
z pozosta³ymi wariantami. Po kriokonser-
wacji �redni odsetek ruchliwych plemni-
ków ró¿ni³ siê statystycznie istotnie miê-
dzy poszczególnymi rozcieñczalnikami
i wynosi³ od 25,4 ± 10,9% w rozcieñczal-
niku A do 43,0 ± 14,2% w rozcieñczalni-
ku D niezale¿nie od metody mro¿enia (tab. 1).

Odsetek plemników ¿ywych, ocenianych w te�cie
L/D by³ istotnie wy¿szy w nasieniu konserwowanym
rozcieñczalnikiem D ni¿ w rozrzedzanym rozcieñczal-
nikami A i B (tab. 1). Test N-E zastosowany do okre�-
lenia odsetka komórek ¿ywych równie¿ wykaza³ sta-
tystycznie istotne ró¿nice miedzy wariantami rozcieñ-
czalnika niezale¿nie od metody kriokonserwacji. War-
to�æ tej cechy dla plemników w rozcieñczalniku D
(42,4 ± 11,3%) istotnie ró¿ni³a siê od pozosta³ych,
w�ród których w rozcieñczalniku A odsetek ten by³
najni¿szy (25,2 ± 13,5%). Liczba plemników reaguj¹-
cych dodatnio w te�cie HOS nie ró¿ni³a siê statystycz-
nie istotnie miêdzy typami zastosowanych rozcieñczal-
ników.

W tab. 2 przedstawiono warto�ci badanych parame-
trów nasienia po zastosowaniu dwóch metod mro¿e-
nia niezale¿nie od u¿ytych rozcieñczalników. Odse-
tek plemników ruchliwych po rozmro¿eniu oraz plem-
ników ¿ywych w te�cie L/D i N-E by³ nieznacznie
wy¿szy w metodzie mro¿enia M, jednak nie ró¿ni³ siê
statystycznie istotnie od uzyskanych wyników w me-
todzie L. Istotnie wy¿szy odsetek plemników reaguj¹-
cych dodatnio w te�cie HOS stwierdzono w nasieniu

konserwowanym metod¹ M (19,8 ± 9,8%) w porów-
naniu do metody L (14,3 ± 7,6%).

Szczegó³owe wyniki mro¿enia próbek nasienia w po-
szczególnych rozcieñczalnikach i ró¿nymi metodami
przedstawiono w tab. 3. Odsetek plemników, które po
mro¿eniu-rozmro¿eniu by³y ruchliwe, osi¹gn¹³ war-
to�æ 45,2 ± 13,9% w przypadku zastosowania rozcieñ-
czalnika D oraz metody M i ró¿ni³ siê statystycznie
istotnie od warto�ci w rozcieñczalnikach A i B bez
wzglêdu na metodê mro¿enia. W rozcieñczalniku C
uzyskany odsetek ruchliwo�ci (35,0 ± 10,4% dla me-

rtemaraP
akinlazcñeiczorpyT

A B C D

wókinmelpketesdO
uinezdezrzorophcywilhcur 0,51±3,94 a 2,21±7,15 ba 0,21±3,45 b 3,11±2,16 c

wókinmelpketesdO
uine¿ormzorophcywilhcur 9,01±4,52 a 3,9±7,03 ba 4,01±1,53 c 2,41±0,34 d

hcywy¿wókinmelpketesdO
)D/Ltset(uine¿ormzorop 6,31±3,03 a 4,31±4,33 ca 2,41±9,63 cb 0,41±9,93 b

hcywy¿wókinmelpketesdO
)E-Ntset(uine¿ormzorop

5,31±2,52 a 3,11±2,43 ba 7,11±1,53 b 3,11±4,24 c

wókinmelpketesdO
opointadodhcyc¹jugaer

)SOHtset(uine¿ormzor
7,9±7,51 aa 3,8±2,51 aa 3,9±4,61 aa 7,8±3,91 aa

Tab. 1. Wp³yw rozcieñczalnika niezale¿nie od metod mro¿enia na badane
parametry nasienia (n = 24; �x ± SD)

Obja�nienia: warto�ci w wierszach oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie
statystycznie (p £ 0,05)

rtemaraP
aine¿ormadoteM

L M

hcywilhcurwókinmelpketesdO 7,21±8,23 3,31±4,43

)D/Ltset(hcywy¿wókinmelpketesdO 2,41±0,43 0,41±4,63

)E-Ntset(hcywy¿wókinmelpketesdO 0,31±4,23 5,31±6,63

hcyc¹jugaerwókinmelpketesdO
)SOHtset(ointadod

6,7±3,41 a 8,9±8,91 b

Tab. 2. Wp³yw metody mro¿enia niezale¿nie od stosowanego
rozcieñczalnika na wybrane parametry nasienia po rozmro-
¿eniu (n = 24; �x ± SD)

Obja�nienia: jak w tab. 1.

yrtemaraP

Leine¿orM Meine¿orM

akinlazcñeiczorpyT akinlazcñeiczorpyT

A B C D A B C D

wókinmelpketesdO
hcywilhcur

5,01±2,52 a 7,9±0,03 ab 4,01±0,53 ba 4,41±0,14 b 5,11±7,52 a 1,9±4,13 ab 5,01±2,53 ba 9,31±2,54 b

wókinmelpketesdO
)D/Ltset(hcywy¿

4,41±1,03 a 7,41±7,13 a 0,51±9,53 ba 4,51±5,93 b 4,41±9,03 a 9,21±4,53 ba 2,41±2,93 b 8,31±3,04 b

wókinmelpketesdO
)E-Ntset(hcywy¿ 3,31±8,32 a 4,11±7,03 ba 1,11±6,33 ba 3,01±7,14 b 4,41±1,72 a 6,9±0,93 ba 9,21±0,73 ba 2,31±3,34 b

wókinmelpketesdO
ointadodhcyc¹jugaer

)SOHtset(
4,9±3,41 ba 4,5±8,01 ab 4,9±4,21 ab 6,6±3,81 ba 3,11±7,51 ba 3,8±0,12 ba 0,9±1,12 ba 8,01±3,12 b

Tab. 3. Wp³yw rozcieñczalnika i metody mro¿enia na wybrane parametry nasienia po rozmro¿eniu (n = 24; �x ± SD)

Obja�nienia: jak w tab. 1.
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tody L i 35,2 ± 10,5% dla metody M) nie ró¿ni³ siê
istotnie od pozosta³ych wersji rozcieñczalników. Zbli-
¿one wyniki uzyskano przy ocenie odsetka plemników
¿ywych (test L/D), które dla rozcieñczalnika D wyno-
si³y 39,5 ± 15,4% dla metody L i 40,3 ± 13,8% dla
metody M i ró¿ni³y siê istotnie statystycznie w porów-
naniu z warto�ciami dla rozcieñczalnika A (30,1
± 14,4% dla L i 30,9 ± 14,4% dla M) oraz rozcieñczal-
nika B w metodzie L (31,7 ± 14,7%). Najni¿szy od-
setek plemników niewybarwionych (¿ywych) w te�cie
N-E stwierdzono w nasieniu konserwowanym w roz-
cieñczalniku A (23,8 ± 13,3% dla metody L i 27,1
± 14,4% dla metody M). By³ on statystycznie istotnie
ni¿szy ni¿ uzyskany w wariancie z rozcieñczalnikiem
D (odpowiednio 41,7 ± 10,3% i 43,3 ± 13,2%). W po-
zosta³ych wersjach konserwacji (B i C), zarówno
w metodzie mro¿enia L, jak i M nie wykazano staty-
stycznie istotnych ró¿nic w zale¿no�ci od rozcieñczal-
nika A i D w zakresie omawianej cechy. Mro¿enie
metod¹ M w rozcieñczalnikach B, C, D skutkowa³o
istotnie wy¿szym odsetkiem plemników reaguj¹cych
dodatnio w te�cie HOS ni¿ zastosowanie metody L
z wykorzystaniem rozcieñczalnika B i C. Nie wykaza-
no statystycznie istotnych ró¿nic miêdzy metodami
mro¿enia w rozcieñczalnikach A i D.

Wszystkie badane cechy nasienia po procesie mro-
¿enia-rozmro¿enia wykaza³y wzajemnie istotne statys-
tycznie korelacje dodatnie (tab. 4).

Zastosowanie zmodyfikowanej sztucznej pochwy
pozwoli³o na wydzielenie ró¿nych frakcji w pobranych
ejakulatach (12). Okres pobierania nasienia odpowia-
da³ fazie rykowiska w³a�ciwego, kiedy bia³a frakcja
nasienna zawieraj¹ca plemniki, charakteryzuje siê naj-
wy¿sz¹ warto�ci¹ biologiczn¹ (13). �rednia koncen-
tracja plemników w badanych próbach nasienia zbli-
¿ona by³a do uzyskanej w poprzednich badaniach (14).
Stosunkowo niski �redni odsetek plemników ruchli-
wych przed mro¿eniem, po rozrzedzeniu ró¿nymi roz-
cieñczalnikami mo¿e wynikaæ z okre�lonych warun-
ków pobierania nasienia na fermie. Do konserwacji
by³y wykorzystane ejakulaty jeleni w ró¿nym wieku
i nie prowadzono selekcji prób pod wzglêdem ruch-
liwo�ci plemników w �wie¿ym nasieniu. Uzyskane od-
setki ruchliwo�ci plemników po mro¿eniu-rozmro¿e-
niu potwierdzi³y ró¿n¹ przydatno�æ zastosowanych
rozcieñczalników do kriokonserwacji. Odsetek plem-
ników, które prze¿y³y proces mro¿enia-rozmra¿ania,
obliczony przez porównanie odsetka komórek ruchli-
wych po rozmro¿eniu w stosunku do odsetka plemni-
ków po rozrzedzeniu, wynosi³ w naszych badaniach,
odpowiednio, dla rozcieñczalnika A � 51,6%, dla B �
59,8% oraz 68,2% dla rozcieñczalnika C i 74,0% dla
D. Najni¿sz¹ ruchliwo�ci¹ zarówno przed, jak i po
mro¿eniu, charakteryzowa³o siê nasienie rozrzedzane
rozcieñczalnikiem A na bazie cytrynianu sodu.

Podobne wyniki uzyskali Cheng i wsp. (3), którzy
oceniali przydatno�æ 5 typów rozcieñczalników do

kriokonserwacji nasienia 2 gatunków jeleni. Autorzy
ci wykazali, ¿e ruchliwo�æ plemników konserwowa-
nych rozcieñczalnikiem cytrynianowym by³a najni¿-
sza w�ród badanych typów mediów i wynosi³a zale¿-
nie od gatunku od 13,0 ± 6% do 26 ± 12%. Garde
i wsp. (9) równie¿ badali wp³yw ró¿nych rozcieñczal-
ników na jako�æ nasienia 3 gatunków gazeli. Nasienie
rozrzedzane rozcieñczalnikiem cytrynianowo-¿ó³tko-
wym wykazywa³o statystycznie istotnie ni¿szy odse-
tek plemników ruchliwych po rozmro¿eniu wobec
wersji rozcieñczalników na bazie Tris, niezale¿nie od
pochodzenia gatunkowego. Ponadto stwierdzono zbli-
¿on¹ przydatno�æ obydwu typów rozcieñczalników do
mro¿enia plemników naj¹drzowych alpaki (22). Ba-
dania te wskazuj¹ na du¿e zró¿nicowanie gatunkowe
w³a�ciwo�ci nasienia konserwowanego przy u¿yciu
ró¿nych rozcieñczalników.

Poniewa¿ rozcieñczalniki oparte na Tris daj¹ lepsz¹
ochronê plemników jelenia szlachetnego, zosta³y sze-
roko wprowadzone do badañ nad wp³ywem ró¿nych
czynników na warto�æ biologiczn¹ mro¿onego nasie-
nia (6, 9, 24). Uzyskane w tych badaniach odsetki plem-
ników ruchliwych po rozmro¿eniu wynosi³y od 42,8
± 1,6% (18) do 51,2 ± 1,4% (8). Na ich poziom wp³y-
nê³a wstêpna selekcja prób nasienia naj¹drzowego, bo-
wiem do kriokonserwacji u¿yto jedynie prób o ruchli-
wo�ci wyj�ciowej nie mniejszej ni¿, odpowiednio, 65%
i 80%. Zale¿no�æ ruchliwo�ci plemników oraz stanu
ich b³on przed mro¿eniem a warto�ci¹ nasienia po za-
mro¿eniu-rozmro¿eniu potwierdzaj¹ równie¿ badania
innych autorów (6, 9, 20, 24).

Do konserwacji nasienia wykorzystano równie¿
komercyjne rozcieñczalniki, stosowane w praktyce
inseminacyjnej (24). Prze¿ywalno�æ plemników po
rozmro¿eniu by³a zbli¿ona i nie ró¿ni³a siê statystycz-
nie istotnie w porównaniu z rozcieñczalnikami na ba-
zie Tris. Zambroszky i wsp. (28) zastosowali Trila-
dyl® i Bioxcell® do kriokonserwacji nasienia naj¹drzo-
wego jelenia szlachetnego i daniela. Nasienie jelenia
rozrzedzane rozcieñczalnikiem Triladyl® wykazywa-
³o �rednio 37% ruchliwo�ci, za� nasienie daniela 38%.
Zastosowanie rozcieñczalnika Bioxcell® dla nasienia
daniela obni¿y³o ten odsetek do 21,9%. Obydwa roz-
cieñczalniki zastosowane w niniejszych badaniach
pozwoli³y uzyskaæ, niezale¿nie od metody mro¿enia,

Obja�nienia: * � istotno�æ przy p £ 0,001

1 hcywilhcurwókinmelpketesdO 1

2
hcywy¿wókinmelpketesdO

)D/Ltset( *18,0 2

3
hcywy¿wókinmelpketesdO

)E-Ntset( *27,0 *47,0 3

4 hcyc¹jugaerwókinmelpketesdO
)SOHtset(ointadod

*26,0 *17,0 *06,0 4

Tab. 4. Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy wybranymi para-
metrami nasienia rozmro¿onego
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statystycznie istotnie wy¿szy odsetek plemników ruch-
liwych po kriokonserwacji w porównaniu z pozosta-
³ymi typami rozcieñczalników.

Wprowadzenie do badañ kombinacji barwników
fluorochromowych SYBR-14 i jodku propydyny jest
szybk¹ i powtarzaln¹ metod¹ dla okre�lenia proporcji
¿ywych i martwych plemników w nasieniu ssaków
(10). Odsetek ¿ywych komórek jest istotnie dodatnio
skorelowany z odsetkiem plemników ruchliwych oraz
innymi klasycznymi metodami oceny nasienia (27) czy
fluorometrycznymi wyznacznikami aktywno�ci mito-
chondrialnej wstawki (11). Zale¿no�ci te zosta³y rów-
nie¿ stwierdzone w naszych badaniach, w których uzys-
kali�my statystycznie istotne dodatnio zale¿no�ci miê-
dzy testem L/D a pozosta³ymi ocenianymi parametra-
mi. Podobnie test N-E wykorzystywany by³ do oceny
odporno�ci plazmatycznych b³on plemników na dyfu-
zje barwników (2) i stosowany do oceny przydatno�ci
nasienia do inseminacji oraz zap³odnienia in vitro (25).

Zachowanie integralno�ci plazmolemy w obrêbie
g³ówki plemników by³o w naszym eksperymencie
zró¿nicowane w zale¿no�ci od zastosowanych rozcieñ-
czalników. Najwy¿szy odsetek plemników prawid³o-
wych, okre�lonych jako ¿ywe w obydwu testach stwier-
dzono w rozcieñczalniku D. Interesuj¹ce s¹ wy¿sze
odsetki plemników ¿ywych ocenianych testem L/D
w stosunku do odsetka plemników ruchliwych po roz-
mro¿eniu w pozosta³ych ocenianych rozcieñczalni-
kach. Wyniki te �wiadczyæ mog¹ o ni¿szych w³a�ci-
wo�ciach ochronnych tych rozcieñczalników wobec
b³on plazmatycznych plemników jelenia szlachetne-
go w obrêbie wstawki i witki.

Wielu autorów zwraca uwagê na ni¿sze odsetki
plemników ¿ywych, reaguj¹cych dodatnio w te�cie
HOS w porównaniu do warto�ci uzyskiwanych w tes-
tach barwieñ przy¿yciowych. Plemniki, których b³ony
nie reaguj¹ na �rodowisko hypoosmotyczne, mog¹
mieæ zachowan¹ zdolno�æ nie przepuszczania barw-
ników w obrêbie g³ówki (2, 17). Podobne rezultaty
uzyskano w prezentowanych badaniach, potwierdza-
j¹c obecno�æ ¿ywych komórek, mimo nieaktywnych
funkcjonalnie b³on w obrêbie witki. Wyniki tego testu
istotnie dodatnio koreluj¹ z pozosta³ymi testami oce-
ny nasienia po mro¿eniu-rozmro¿eniu (2, 17, 25) oraz
zdolno�ci¹ zap³adniaj¹c¹ plemników (17).

Zastosowanie dwóch metod mro¿enia nie mia³o
istotnego wp³ywu na uzyskane wyniki kriokonserwa-
cji nasienia w ró¿nych rozcieñczalnikach, poza war-
to�ciami odsetka plemników reaguj¹cych w te�cie
HOS. Wykorzystanie sterowanego procesu mro¿enia
zapewni³o stabilne warunki kriokonserwacji plemni-
ków, co mog³o mieæ wp³yw na statystycznie wy¿szy
odsetek komórek reaguj¹cych dodatnio w te�cie HOS.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e najlepsze
w³a�ciwo�ci ochronne wobec konserwowanych plem-
ników jelenia szlachetnego zapewni³o zastosowanie
rozcieñczalnika D oraz procedury komputerowo kon-
trolowanego mro¿enia.
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