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Summary
The sperm morphology ol42 ejaculations obtained from various stallions (n:4:ż) was evaluated using four

different techniques of slide preparation: unstained (phase-contrast microscope); stained with eosin_nigosin,
stained with Bydgoszcz stain, stained with Quick Panoptic stain. Statistical anaĘsis of the data showed signifr-
cant differences between these techniques for indicating the percentages of sperm cells with acrosonr, head
and mid-piece abnormalities (p = 0.0S). The phase.contrast method idenfified significantly more acro§om,
head and mid-piece abnormalities than the stain methods. There were no significant differences between the
various stain methods for identifying the above abnormalities rvhile significant differences appeared between
these techniques as far as head defects (p ś 0.05) were concerned. The Bydgoszcz stain method allowed a
greater percentage of sperm cells with head abnormalities to be identified than any other stain methods used
in the study.

The study showed that different techniques of slide preparation might affect the results of evaluating stal-
lion sperm morphology. Therefore, it is recommended that at least two techniques be used in order to make
the spermiogram§ as objective as possible.
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Ocena morfologiczna plemników należy do podsta-
wowych parametrów użyrvanych do określenia jakości
nasienia samca. Stanowi ważny element w ocenie przy-
datności samca do rozrodu. Sposoby klasyfikacji na-
sienia ogiera podane juz były przez Wołoskowa i Par-
szutina (cyt. 2). Klasyczna klasyf,rkacja plemników
samców oparta jest na podziale Bloma opracowanym
na przykładzie plemników buhaja (cyt. 2). Wyróżnia
się w niej trzy gnryy plemników: normalne, zmienio-
ne wtórnie (wady powstały w drogach wyprowadzają-
cych 1 ub p o za or ganizmem s amc a) or az zmięntone p i er-
wotnie (wady powstały w okresie kształtowania się
plemnika), Dodatkowo podział ten wprowadza klasy-
fikację innych komórek poza plemnikami: komórki
nabłonka, komórki krwi, drobnoustroje, W 1981 r.
Blom (5) zaproponował nowe zasady klasyfikacji
zmian morfologicznych plemnikow z podziałem na
wady główne, skorelowanę z obniżoną płodnością
i wadypodrzędne, mniej wpĘrvające napłodność sam-
ca. Badania dotyczące nasienia ogierów szczegołowo
przeprowadził Bielański (1, 2,4).Przyczyniły się one
do określen la p o szczególnych wad plemników o gi era
i uj ednolicenia oceny morfologi cznej.

W celu przeprowadzęnia morfologicznej oceny
p l emników sto suj e s i ę kilka me to d pr zy gotowania pre -
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paratów: barwienie negaĘwowe, barwienie pozyĘwo-
we oraz bez barwienia zużyciem mikroskopu kontra-
stowo-fazowego. Wyelimin owanie ewentualnych ar-
tefaktów powstałych przy różnych technikach barwie-
nia, wiąże się z koniecznościąstosowania co najmniej
dwóch metod barwienia (5).Z metod barwnikowych
najczęściej stosowane jest barwienie różnicowe eozy-
nąz nigrozyną (1, 4-6,9-I2). Meschede i wsp. (10)
wykazali istotne rożn:se między trzęma metodami
przygotowania preparatów do oceny morfologii plem-
ników mężczy zn: b arwi eni em P ap ani c o laou, b arwi e-
niem S hor:r' a or az meto dą z uży ciem mikro skop u kon-
trastowo - fazowe go. Istotne r o żnic ę w sp errni o gramach
buhajow stwierdzili również Sprecher i wsp. (12).
Wykazali oni niższy procent plemników normalnych
obserwowanych w preparatach z użyciem mikrosko-
pu kontrastowo-fazowego niż w preparatach barwio-
nych eozyn ą z nlgrozyną czy barwnikiem Feulgena.
Dotychczas nie przeprowadzono podobnych badań
plemników ogiera.

Celem opracowania było porównanie wyników ba-
dania morfologii plemników ogiera z zastosowaniem
czterech najczęściej stosowanych w praktyce andro-
logicznej metod przygotowania preparatów.

Materiał i metody

Nasienie pobrano od 42 ogierów różnych ras, w wieku
od 4 do 16lat,przy uzyciu sztucznej pochwy typu otwańe-
go model Kraków 1972 (l3). Plemniki zkażdego eiakulatu
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poddane były ocenie morfologicznej z wykorzystaniem programu statystycznego (Statistix, Tallahassee, Fl, USA).
czterech rożnych metod przygotowania preparatów: Wyznaczono takze współczynniki korelacji Pearsona po-

- barwienie negatywowe eozynąz nigrozynąwg Lasleya między wynikami oceny morfologicznej plemników (8).
i wsp., w modyfikacji Bloma (cyt. 3); kroplę świeżego na- tlt___:l_: . ,
sienia mieszano z kropląbarwnika na podgrzanym do tem- WYniki i Omówienie
peratury 35o-3'7"C szkiełku podstawowym i wykony.wano Porównanie wyników oceny morfologicznej plem-
ToZmaZ. ników nasienia 42 oglerow z zastosowaniem czterech

barwieniepoz}ty\,vowe zwykorzystaniemmetodybyd- rożnych metod przygotowania preparatów wykazało
goskiej wg Jaśkow- statystyczn jedynie w przypadku wad
skiego) napodgrza- aktosomu, h główek i wad wstawki
nym do wowym. Po (tab. 1). W akrosomu i wad wstawkiWySuSZ llKlem 1_umleszcza]lo różnice te dotyczyĘ wyników oceny morfologii plem_
w pierwszym barwniku na okres 3-5 minut. Następnie płu- ników z zastósowaniem mikroskopu kontrańwo_fa_
kano w wodzie destylowanej i umieszczano w.drugim barw- zowego oraz trzęchmetod barwnikowych (p ś 0,05).
niku na okres 5-7 minut. Płukano dnlgi raz i po wysusze- Najwlzszy procent plemników z wadami''akrosomu
niu przeciągano nad palnikiem, ,waóami wstawki określano przy uzy-

- barwienie PozYtYwowe z zastoso' tontrańwo-ruro*"go |t.ti. r). x-"-
Quick Panoptic (powszechnie stosowar ;;r;;; ch różnic
hematologic znychPanoptico Rapido Qu :9'":i:,::1':::y,:1'§]:'^"J:I
posta. Hiwpania). Rozmaz nasienia wyl ll narwnlKo\\ryml, roooDne ZaIeZno-

grzanymdo temperatury 35,-37"C szkieł lrzYPadku Plemników z niePrawidło-

Po wysuszeniu umieszczano go w kolt RÓŻnice StatYstYcznie istotne WyStą-

tworach reagentow przez l}-krotnę zan odą z wYkorzYstaniem kontrastu fa-

roztwoTze, lmi barwnikowymi (p ś 0,05). Naj-

- bez barwie nia zużyciem mikrosko lemników z nieprawidłowymi głów-

zowego (14). Do 2 mlźbfforowanego r f zy użyciu metody niebarwnikowej
(BFSi dodawano od 8 do 12 kropel ś zy metodami barwnikowymi także
Następniekroplęmieszaninyumieszcza tYCznie iStOtne roŻnlCe (P < 0,05).

stawo-wym i pizyt<rywano szkiełkiem n etod barwnikowYch najwYższY Pro-
Preparaty ogiądano w mikroskopie niePrawidłowymi główkami uryka-

Eclipse 600 po-d imersją przy powiększ oska (tab. 1). W przypadku pozosta-
metody niebirwnikowej wykórzystano takze mikroskop łych wad plemników oraz plemników normalnych nie
Nikon Eclipse 600 z kontrastem fazowym. Oceny dokony- stwierdzono rożnl,c statystycznie istotnych między
wano w czasie nie dfuzszym ntż 96 godzin od momentu metodami przygotowania preparatów,
barwienia,wprzypadkumetodyzuĄciemmikroskopukon- Wykazano wysoką korelację (r od 0,58 do 0,99,
trastowo-fazowego 96 godzin od momentu sporządzenia p ś 0,01) między wynikami oceny morfologicznej
mieszaniny BFS z nasie- Tab. 1. Wyniki oceny morfologicznej plemników ogiera (%) (n :421x + SEM)
niem. W każdym preparacte
oceniano 200 plemników.

Wyróżniano następujące
formy morfologiczne ko-
mórek w nasieniu: plemni-
ki norrnalne, z wadą akro.
somu. z nieprawidłowymi
główkami, bez witki, z kro-
pląbliżs zą z kr o pI ą da7s zą
z załamaną lub skręconą
wstawką z innymi wadami
wstawki, z załamanąhb
zagiętąwitką ze skręconą
witką oraz inne komórki
( sp ermatocyty, spermatydy,
komórki nabłonka oraz leu-
kocyĘ).

Uzyskane wyniki badań
zostały poddane analizte
statystycznej ANOVA, te-
stowi kruskal-wallis oraz
testowi t-Studenta dla par
skorelowanych z użyciem

Plemniki

Metoda

lllllil l _:l:lr__ | lvogo*łu I quicł panopricmzowy I znlglozyną | , - 
l

N o rma lne

Z wadą akrosomu

Z nieprawidłowymi główkami

Bez wilki

Z kloplą bliższą

Z kroplą dalszą

Zzałamaną lub skręconą wslawką

Z innymi wadami wstawki

Zzałamaną lub zagięlą witką

Ze skręcona witką

lnne komótki

50,48 t 2,13

1,07a ł 0,27

9,79a t 0,61

5,47 t 0,52

6,02 t 0,66

5,44 t 0,78

3,83 t 0,52

3,26a t 0,31

6,48 t 0,88

4,7'| t 0,55

3,45 t 0,51

54 ,61 x 2,47

0,33b t 0,23

6,57bd t 0,46

5,21 t 0,49

7,59 t 0,79

6,25 t 0,83

2,98 t 0,48

1 ,77b t 0,26

6,86 t 0,78

4,g7 t 0,54

2,86 t 0,43

54 ,2l ł 2,64

0,27b t 0,19

7,gzt t 0,51

5,65 t 0,54

6,97 t 0,68

4,83 t 0,71

3,08 t 0,45

1,44b t 0,26

7,05 t 0,71

5,41 t 0,76

3,11 t 0,54

57,96 t 2,50

0,26b t 0,17

6,97d t 0,52

5,06 t 0,47

5,45 t 0,69

Ą,07 t 0,54

2,53 t 0,40

1 ,44b t 0,26

7,22 t 0,87

5,66 t 0,84

3,38 t 0,52

Objaśnienia: a, b, c, d wartości średnie oznaczonę małymi literami różnią się istotnie statystycznie
przy p < 0,05; SEM - błąd standardowy średniej
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plernników ogiera z zastosowaniem cztęrech metod
przygotowania preparatów dla większości wad plem-
ników, plemników normalnych oraz innych komórek.
Natomiast w przypadku wad wstawki i plemników z
nieprawidłowymi główkami korelacja była niższa (r
od0,42 do0,76), choć istotna statystycznie (p . 0,01).

P orównuj ąc obr az mikro skop owy b adanych prep a-
ratów zaobserwowano tendencję do większej liczby
plemników zWopląbliższą i dalszą w preparatach
barwionych eozynąz nigrozyną w przeciwieństwie do
innych metod uzyłvanych w badaniu (tab. 1 ). By c może
związane jest to z tym, iż można pomylić mikrotubule
znajdujące się u podstawy główki plemnika zkroplą
protoplazmy (4). Podobnie jak inni autorzy (4, 1I),
w Ęch badaniach obserwowano mniejszy odsetek kro-
p|ibliższych oraz dalszych w preparatach mikrosko-
powych przygotowanych metodą wymagaj ąc ą więcej
zabiegów technicznych przy utrwalaniu i barwieniu
(tab. l).

Metoda niebar-wnik ow a zuzyciem mikro skopu kon-
trastowo-fazowego jest metodą prostą technicznie.
Eliminuje ona wpływ barwników i innych czynników
zewnętrznych na badane nasienie. Nieodpowiednie
przy gotowanie prep ar atow, ltczne zabie gi te chni czne
mogąprzyczynić się do zwiększenia odsetka plemni-
ków bez witki, plemników z załamanąlub skręconą
witką oraz wstawką.

Meschede i wsp. (10) oraz Sprecher i wsp. (12)
wykazali, że najniższy procent plemników normalnych
wykrywano w preparat ach bęz barwienia, z uży clem
mikroskopu kontrastowo-fazowego. W tych pracach
wykorzystano klasyfikację plemników na plemniki
zmienione pierwotnie, wtórnie oraz plemniki normal-
ne. Natomiast do oceny morfologii plemników ogiera
najczęściej wyodrębniane są szczegółowo wady plem-
ników oraz inne komórki występujące w nasieniu.
Dlatego nie jest możliwe bezpośrednie porównanie
wyników naszych badań z wynikami innych autorów.
Obecno ść poszcze golnych wad morfol o gi cznych plem-
ników stanowi bowiem ważnąinformację o przebie-
gu sperrnatogenezy oraz o dojrzewaniu plemników
w najądrzu. Badania wykazały, ze w nasieniu ogierów
o wysokiej płodności plemniki morfologicznie normal-
ne zwykle stanowiły 80% (4). Zauważono zasadniczą
zależnośc pomiędzy ilością plemników morfolo gicz-
nie normalnych a płodnością ogierów (4,7).Ocenę
morfologiczną na|eży więc traktować jako istotny
składnik rv kompleksie ocen określających wartość
rozpłodową ogiera.

Zastosowanie mikroskopu kontrastowo-fazowego
pozw ala na zidentyfi kowanie większej liczby plemni-
kow z niektórymi wadami. W przeciwieństwie do
metod b arwnikowy ch p ozw ala uniknąc pow stawani a
dodatkowych wad plemników podczas przygotowania
preparatów oraz barwienia. Po utrwaleniu nasienia
w zb u fo ro wanym t oztw or zę fo rmal iny mo żna pr zy go -
tować wiele preparatów,,moĘ/ch" i powtarzać wie-
lokrotnie ocenę morfologii plemników. Badanie to jed-

naknależy przeprowadzić jak najszybciej, gdyż dłu-
gie pr zetr zymywani e mie szaniny nasieni a z formal iną
możę spowodowac zwiększenie liczby plemników ze
skręconą lub załamaną witką.

Metoda z użyciem mikroskopu kontrastowo-fazo-
wego nie jest jednak wystarczająca do prawidłowej
i dentyfi kacj i innych komórek (zwłaszcza leuko cytów
oraz spematocytów i spermatyd) występujących w na-
sieniu. W związku z tym warto dodatkowo posłużyć
się metodami barwnikowymi np. barwienia pozy|ywo-
we, aby otrzymac pełnąocenę morfologii plemników
oglela.

podsumowanie

Metoda z uży ciem mikroskopu kontrastowo-fazo-
wego pozwala na wykrycie największej ltczby plem-
ników zwadami akrosomu, wstawki oraz plemników
z nieprawidłowymi główkami w porównaniu do po-
zostaĘch metod wykorzystanych w badaniu.

Spośród metod barwnikowych metoda bydgoska
pokazaŁa najwyższy procent plemników z nieprawi-
dłowymi główkami.

Aby uzyskac bardziej obiektywne wyniki oceny
morfolo gicznej p lemników o gi era, naleĘ sto s ować c o
najmniej dwie metody przygotowania preparatów.
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