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Dzięki inicjatywie nteżylącego juz prof. Władysła-
wa Bielańskiego zamrażanię nasienia ogierów zostało
zapoczątkowane w Polsce ba
źrebtę po inseminacji nasien
się w 1969 r, (1).Następnie
dziesiątych przeprowadzono udane próby wykorzysta-
nia inseminacjiklaczy nasieniem mrozonym w stad-
ninach koni, w wyniku których otrzymano kilka war-
tościowych źrebtąL Najbardziej zntch wyróżniła się
klacz rasy anglo-arabskiej ,,Arabella" urodzona w
I91 2 r. w SK Pruchna. K|acz ta wygrała wszystkie go-
n egaŁa, at
d ławiła się
n no I7 żre
instrukcję nt. zamrażania nasienia i inseminacji kla-
czy (2). Pomimo tego zainteresowanie tąnowoczesną
metodąrozrodu koni było w Polsce w tym czasie nie-
wielkie. Natomiast w krajach Europy Zachodniej i w
USA nastąpił wówczas zuaazny wzrost |lczby unasie-
nianych klaczy, a wiele rozwiązań opracowanych w
Polsce dla nasienia mrozonego znalazło tamprakĘczne
zastosowanie. Wykazano, ze inseminacja nasieniem
mrożonym daje więcej korzyści w porównantu z tra-

kojarzei. Ułatwia transport na-
dobór do kojarzeń. W wielu kra-

jach powstały banki nasięnia i ożywIła się międzyna-
rodowa wymiana nasienia ogierów. Pod naciskiem wła-
ścicieli koni prawie wszystkie zwtązkt hodowców na
świecie z wyjątkiem Pełnej Krwi Angielskiej (Jockey
C lub ) zezw oI1Ę na in s emina cj e k|aczy na s i eni em mro -

żonym.

W Polsce zainteresowanie inseminacją klaczy na-
sieniem mrozonym wzrosło dopiero w ostatnim dzie-

Państwowych Stadninach Koni, jak i u prywatnych
hodowców. zamrożono również nasienie kilku czoło-
łowych po lskich o gierów i o gierów wy dzier żawionych
do Polski na krótki czas. W Polskiej hodowli koni czy-
stej krwi arabskiej, w której róznorodnośc genetyczna
jest już znacznie zaw a transporto-
wanymnasieniemmro ,,dolew świe-
żej krwi" do koni tej ności ryzyka
transportu koni na duże odległości.

Obecnie istnieje dostęp prawie do każdego nasienia
mrozonego najlepszych ogierów na świecie. Pomimo,
że ceny pojedynczych dawek nasienia wahają sięza-
Ieżntę od wartości ogiera od kilku do kilkunastu tysię-
cy do dowców tpokryć
te wy ylko uzy dniej ja-
kości równteż sowanie

cymt przy posługiwaniu się nasienie
Inseminacj a zamrożonym nasieniem
ża usługi i ten sposób rozrodu konijest zreguły zare-
zerwowany tylko dla najlepszych koni lub w przypad-



kach ratowanta rzadkich ras lub linii genetycznych
koni.

czy nasieniem mrozonym,

Metody długotrwałej konserwacji nasienia

Istnieje kilka metod zamrażania nasienia ogierów
w ciekłym azocie
Japończyków pol
kach (9). Metoda
cę została odrzucona.

Następnie w Niemczech i w Polsce opracowano rów-
nocześnie, nięzależnte od siebie dwie metody zamra-
żanianasienia ogierów (] ,I2). Metoda opracowana w
Niemczech (7), a następnie zmodyfikowana we Fran-

(Niemcy) lub 0,5-1,0 ml
USA). Ujemnąstronątej
nia nasienia. Nasienie p<;

p o chwy z amkniętej zaw szę zaw ier a liczne zanie czy sz -

Ćzęnta drobnoustroj ami, nawet wówc za s gdy pobiera-
nejestpo d ecieprącia
wych ogier stroje, któr
naslenlals wrazzple
zostawac w stanie anabiozy ptzęz wiele lat, apo roz-
mrożeniu nasienia stanowią p otencj alne żr o dŁo zaka-
żęń dla ins eminowanych k|aczy.

Metoda opracowana w Polsce, a następnie zmody-
fikowana w Częchach (8), polega na zamrażaniu tyl-
ko frakcji ejakulatu bogatej w plemniki (pierwsze 3-4
wyrzlty nasienia) pobranej przy llżyciu sztucznej po-
chwy otwartej ( 1 a). Nasienie rozrzędza się r ozrzedza|-
nikiem rosyjskim (10) i zamraża w tubach aluminio-
wych, które używane są powszechnie w przemyśle
farmaceuty cznym lub kosmety cznymj ako opakowa-
nie na pasty lub kremy (2,I0). Pomimo tego, że tuby
aluminiowe okazały się dobrym opakowaniem dla
nasienia, to jednak ich stosunkowo duża objętość (12-
-18 ml) sprawia trudności w maBazyrlowaniu w konte-
nerach z ciekłym azotem. Zdarza się również często,
że tlby pękają podczas rozmtażania nasienia w łaźnt
wodnej. Mimo to, ten sposób mrożenia nasienia zdał
wielokrotn ie e gzamin w trudnych warunkach tereno -

lvych i jest nadal powszechnie stosowany w Czechach,
Inna metoda polega na zamrażanitnasienia w słom-

kach plastikowych o objętości 4,5 ml (15). Do zamra-

Ryc. 1. Terenowy zasobnik do zamrażania nasienia w słom-
kach o pojemności 4,5 ml

składającym się z zestawu rurek miedzianych,ktory
wcześniej schładza się w ciekłym azoclę (ryc, I). Za-
sobnik zostaŁ tak skonstruowany, że po zanurzeniu w
ciekłym azocie zapewnia równomierne tempo schła-
dzantanasienia znajdljącego się w słomkach.

0giery

Licznę badania przepfowadzone równięż w Polsce
na dlżej p opul acj i o gi erów wykazaĘ duż ą wrażliwo ś ó

nasienia wielu ogierów na proces zamrażanta w cie-
Wymazocie, Wykazano, ze nasienie tylko okołoZ5oń
ogierów spełnia podstawowe wymogi llżycia do inse-
minacji po zamrożeniu-rozmrożeniu. Nasienie około
50oń ogtercw spełnia te wymogi w stopniu dostatecz-
nym, a pozostałych 25% ogierów nie nadaje się po
rozmrożęniu do inseminacj i.



Tab. 1. Wyniki inseminacji klaczy nasieniem mrożonym (16) 24.04.1997 r., w którympodano prze-
pisy dotyczące ochrony sanitarnej
zarówno ogierów jak i obiektów, w
których nasienie jest pobierane lpIze-
chowyłvane.

lnseminacia klacry
nasieniem mrOŻOnym

Przyjmuje się ogólnązasadę, żęnie
należy unasieniać klaczy nasieniem
mrozonym w przypadkach, gdy ist-
nieją podejrzenia, że wykazuje ona
zńurzęnia płodności.

czas unasieniania. stwierdzenie
czy klaczjest w rui i wybór właści-
wego momentu, w którym możena-

wywanie w ciekĘm azocię nie odbiega od normy. Z
reguły nasienie o niskiej koncentracji i początkowej
ruchliwości plemników nie rokuje zadawalającej ,,za-
mrażalności". Również nasienie ogierów młodych,
które nie ukończyĘ 4-5latjest bardziej wrażliwe na
pro c e s zamr ażanta-r ozmr ażani a. Natomi a s t starz eni e

się ogierów i pora roku nie mają większego wpływu
nazamrażalność nasienia (4). Może się niekiedy zda-
rzyć,żena skutek choroby, dfugotrwałego transporhr i
innych niekorzystnych czynników płodność ogiera
okresowo lub na stałe zostaje obniżona, Dlatego przed
przystąpieniem do właściwego zamrażania nasienia
zaleca się wstępne pobranie nasienia i próbę mrozenia
Eo przez około 2 tygodnie. Dopiero po tym czasie
można pr zystąp i ó do zamr ażani a nas i eni a pr zeznaczo -

nego do inseminacji k|aczy. W jednym tygodniu po-
biera się od ogiera 3-5 ejakulatów.

Przyjmuje się, ze ruchliwość początkowa nasienia
zar az p o r ozmr ożęniu winna w;mo sić c o naj mniej 3 0%,
a dawka inseminacyjnazawlęrać 300 mln plemników
poruszających się ruchem postępowym. W przypad-
kach, gdy dawki inseminacyjne zawterają około 150
mln lub mniej plemników o ruchu postępowyffi, wy-
niktzaźrebień gwałtownie maleją(16) (tab. 1). Dlate-
go zależnie od objętości nasienia oraz koncentracji i
żywotności plemników z jednego ejakulatu sporządza
się od 6-14 dawek inseminacyjnych.

Wymogi sanita]ne i prrygotowanie nasienia
do ttansportu

Nasienie ogierów przeznaczone do inseminacji po-
winno spełniać nie tylko wymogi określające jegoprry-
datność do zapłodnienia, ale równiez nie moze stano-
wtc zagrożenia infekcyjnego dla klacza. W krajach Unii
Europej skiej szc7egołowe przepisy sanitarne doĘ czące
obrotu nasieniem ogierów zostały wprowadzone w
życie z dniem 1.10.1995 r. (6). Wymogi te obowiązują
równtęż wszystkie inne kraje eksportujące nasienie.
Prz ep i sy te w inny by ć także pr ze str ze gane w pr zy p ad-
ku impońu nasienia ogierów.

W Polsce obowiązuje zarządzenie wykonawcze do
ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z

stąpić zapłodnienie sprawia zasadntczątrudność i w
dużym stopniu zależy od subiektywnej oceny badają-
cego. Owulację można stwierdzić tylko przezbezpo-
średnie badanie jajników palpacyjnie i przy użyciu
USG. Inne metody pozwalająjedynie w przybliżeniu i
pośrednio określić stan jajników i stopień rozwoju pę-
cherzyka dominuj ącego. Niemniej j ednak kontrola
objawów rut i tzw. próba ogierem w celu wykrycia
zew nętr znych obj awów rui s ą wiary godnymi meto da-
mi, gdy ż up ewniaj ą o słus zno śc i r ozp oznane go b ada-
niem rektalnym stanu jajników (3).

W c elu uzy9lani1 optyrnalnych wyników zażr ebień
po inseminacji nasieniem mrożonym, należy zabieg
przeptowadzic w czasie od 12 godz. przed do 6 godz,
po owulacji. Jeżeli jednak jest używane nasienie mro-
żone ogierów o potwierdzonej wysokiej płodności za-
biegi unasieniania można wykonywac co 24 godziny.
Należy się j ednak w ów czas ltczy ć z tym, ze insemina-
cjamoże byc wykonana po 6 godzinach po owulacji,
wówczas szanse zapłodntenia maleją wzrasta procent
resorpcji zarodków. Przy wyborze metody określania
optymalnego momentu inseminacji na|eży braó rów-
nież pod uwagę ceny dawek inseminacyj ny ch. Z r egu-

Ę każda porcja nasienia zamrożonego ze względu na
wysokie koszty mrozenia nasienia i wartość ogiera jest
bardzo droga. Ważne jest zatem aby k|acz została za-
żrebtonapodczas jednej rui i to jaknajmniejsząItczbą
dawek inseminacyjnych. W tym celu praktykowanych
jest kilka sposobów organizacjt inseminacji klaczy
nasieniem mrozonym. Do najczęściej stosowanych
należą

- klacze bada się podczas rui nie rzadziej njż co 6
godzin i po stwierdzeniu owulacji natychmiast una-
Slenla,

- jeżelt badanie co 6 godzin nie jest możliwe wów-
czas.klacze winny być badane co 24 godziny (najle-
piej co 12 godzin) i unasienianę zależnię od stopnia
rozwoju pęcherzyka dominującego, Jeżeli klacz zo-
stńa jlż unasieniona przed owulacją badanie i inse-
minację należy kontynuować aż do chwili stwierdze-
nia owulacji. Inseminacja przeprowadzona tym spo-
sobem daje z reguły niższę wyniki zaźrębień i więk-



szę zlżyae dawek inseminacyjnych. Może się rów-
nież okazac, że klacz nie zo stani e zaźr ębtona z p ow o -

duzbytpóźnej inseminacji w stosunku do owulacji.
Hormonalna stymulacja owulacji. W przypadku,

gdy ruja jest jlż zaawansowana, a średnica pęcherzyka
domirrrrjącego wynosi co najmniej 3,0-3,5 cm owulację
uklaczy można sprowokować podając i.v. HCG (np.

Chorulon lub Biogonadyl 1500-3000 j.m.). U większo-
ści klaczy owulacja wystąpi wówczas średnio w 44
godz., zwahaniami od 36-48 godz., po podaniu HCG.
Óznaczato, że optymalnym terminem inseminacji jest
36 godz. po podaniu HCG. Sposób ten niesie jednak

ry zyko ntę zńr ębtenia klac zy w przyp adku gdyby owu-
lacj a nastąpiła wcześniej. Mozna temu zapobiec poptzęz
częste badanie klaczy od samego początku ru:,, aż do
czasul, gdy pęcherzyk osiągnie średnicę 3-3,5 cm i do-
piero wówczas podanie HCG (5). Następnie klaczbada

Ryc. 2. Uniwersalny pistolet inseminacyjny (MiniTube) dla
nasienia zamrożonego w małych (0,5 ml) lub dużych (4,5 ml)
słomkach

się po 24,30 i 36 godz. Jeśli
okażę się, ze podczas które-
goś z tych badań stwierdza się
owulację, klacz należy na-
§chmiast unasiennić. Nato-
miast, gdy po 36 godz. od
momentu podania HCG stale
utrzymuje się pęcherzyk,
wówczas Hacz na\eĘ insemi-
nowaó w dowolnym czasie,
p ovńar zaj ąc następnie ins emi-
nację co Iż-24 godz, Ten spo-
sób pozwala na ograniczenię
intensyłvnego badania j ajni-
ków i wykonania maksimum
ż inseminacji podczas rui.
Należy go jednak stosowaó
elastycznie, z uwzględnie-
niem lokalnych możliwości i
indywidualnych cech klaczy
oraz stałej kontroli stopnia
rozwoju pęcherzyka j ajniko-
wego. Ryc. 3-4. Inseminacj a nasieniem zamr ożony m

Określenie optyma!nego teminu inseminacji klaczy
z pominięciem badania jajników

J ężelibrakuje doświadczonego lekarza weterynarii,
który b adaniem j aj ników potrafi dokładnie okre ś li c sto -

pień rozwoju pęc i brak jest do-
stępu.do USG in eprowadzić w
oparciuo iklaczy.Ten
sposób je ży się Itczyć
zkoniecz dawek inse-
minacyjnych na uzyskante ciĘy.

Przygotowanie klaczy do inseminacji

J ę szcz e pr ze d r o zmr o żęni em n a s i en ta klac z p owin -
na być odpowiednio przygotowana do inseminacji i
jeżelt to jest możliwe wprowad
Ogon klaczy na\eĘ owinąć czy sĘ
do góry. Przedprzystąpieniem do

usunąć kał z prostntcyklaczy,następnie umyc dokład-
nie czystąwodąbieżącąokolice sromu i wysuszyć ja-
łowym ręcznikiem.

Sprzęt konieczny do inseminacji i postępowanie
z nasieniem.Bardzo pomocna jest cieplarkalub łaź-
nia wodna o temp. 37"C lub 45"C, ustawiona bardzo
blisko miejsca, a-

czy. Potrzebne s a-

nia końcówek sł o-

w małych słomkach



Ryc. 5. Inseminacja nasieniem zamrożonym w dużych słom-
kach

Ryc. 6. Inseminacja nasieniem zamrożonym w dużych słom-
kach

Ryc. 7. Inseminacja nasieniem zamrożonym w dużych słom-
kach

mękz kontenera należy jejak najszybctęj zanurzycw
łaźni wodnej i rozmrozić. Wszystkie czynności z na-
sieniem po jego rozmrożeniu winny być wykonane
sprawnie tbardzo szybko, aby tym samym zapobiec
ochładzaniu nasienia i szokowi termicznemu plemni-
ków. Jezeli z jakiegoś powodu nasienie po rozmroże-
niu nie zostało lżyte do inseminacji, powinno być
zniszczonę, gdyż każda próba ponownego zamroże-
nia nasienia zabtjaplemniki. W zależności od rodzaju
opakowania i objętości zamrożonego nasienia opra-
cowano kilka metod rozmrażania nasienia.

Rozmrażanie słomek o poj. 0,5 ml przeprowadza
się w łaźni wodnej o temp. wody 37oC +loc przez40
sęk,Zależnie od koncentracji i ruchliwości plemników
po r ozmt ożeniu przyj muj e się, ze średnio 4, a czasami
I0-I2 słomek o poj. 0,5 ml stanowi jednądawkę inse-
minacyjną.

Rozmrażanie nasienia zamtożonego w dużych słom-
kach4,5 ml dokonuje się w łaźni wodnej o temp. 45"C
tI"C przęz 60 sek. Po rozmtożeniu słomkę podtrzy-
muje się krótko w pozycji pionowej tak aby słupek
powietrza przedostał się do jej górnego końca, który
następnie odcina się tuż zazamykającąkulką.

lnseminacja klaczy

Czas od rozmrożenia nasienia do jego wprowadze-
nia do dróg rodnych klaczy nie powinienprzekaczac
90 sek. Podczas inseminacji klaczy należy szczegól-
nie uważać aby nie dopuścić do wtórnego zakażenia
r ozmr ożone go nas i eni a. Mo żna temu z apobie gać wy-
konując inseminację uniwersalnym pistoletem insemi-
nacyjnym (MiniTube) dostosowanym do małych i du-
żych słomek (ryc. 2).

Podczas inseminacji koniec pipety kieruje się po-

muje więcej czasu w porównaniu do inseminacji na-
sieniem znajdującym się w duzych słomkach. Najpierw
wkłada się jedną słomkę odciętym końcem do osłony
plastikowej pistoletu inseminacyjnego i metalowym
mandrynem wypycha nasienie do dróg rodnych kla-
czy. Następnie wyjmuje się mandryn wraz z oproż-
nioną słomkąi na jej miejsce wkłada kolejnąsłomkę z
nasieńiem. Czynność powtarza się tyle razy, tle ma.
Ęch słomek jest pIzęzfiaczonych na jedną dawkę in-
seminacyj n ą(ry c, 3 - 4).

Wprowadzenie do dróg rodnychklaczy nasienia
zamr ożonę go -r ozmr ożone go w dużych słomkach j e st
zabiegiem mniej czasochłonnym. Przed inseminacj ą
nakłada się słońkę na pipetę, a drugi koniec pipety
wprowadza popTzęz szyjkę do macicy klaczy. Po usta-
leniu położenia pipety w macicy odcina się zamknięty
koniec słomki i deponujemy nasienie w macicy (ryc.
5-7). W przypadku płytkiego zdeponowania nasienia
istniej e nieb ezpteczeństwo j e go wypar cia, zwłaszcza
gdy będzie wypełniony pęcherz moczowy klaczy.



Dokumentacja

Obrót nasieniem do celów inseminacji, wymaga
dodatkowej dokumentacji poza normalnie prowa dzoną
przy stosowaniu naturalnego krycia (rejestr pokryć
ogiera, świadectwo pokrycia, dowód urodzenia źrebię-
cia).Potrzebne sąm.in., rejestr ejakulatów z danymt o
nasieniu świeżym i mrożonym, rozliczente liczby da-
wek nasienia rozprowadzonych i wykorzystanych oraz
rejestr unasienień z zaznaczęniem na druku nazwy
ogiera, numeru i daty pobrania ejakulatu. W ewiden-
cjt należy również uwzględnić wyniki oznaczen grup
krwi ogiera - dawcy nasienia.
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W dniach 18-19 września 1999 r. obchodzone będzie uroczyście w Lublinie

55-1ecie powstania i działalności Lubelskiego Wydziału Medycyny Weteryna-

ryjnej, połączone z nadaniem Ętułów doktora honoris causa prof. dr. hab.

Edmundowi K. Prostowi oruz prof. dr. hab. Duśanowi Magicowi - rektorowi

Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach (Słowacja).

Komitet Organuacyjny zaprasza wszystkich absolwentów oraz doktoran-

tów i habilitantów, a także sympatyków Wydziału, do udziału w jubileuszo-

vyych uroczystoŚciach.

Informacje nt. uczestnictwa: dr hab. Krzysńof SzkucĘ ul. Akademicka 12,

20-033 Lublin, tel. (0-81) 445 69 00, fax (0-81) 533 29 12.


