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The effect of packaging systems on post-thaw spelmatozoal chalacteristics in cryopleserved dog semen

Summary

The aim of our study was to evaluate and compare spermatozoal characteristics in dog semen cryopreserved
in 0.25 ml minitubes, pellets and 0.5 m| straws. The experiment was carried out on 36 ejaculates collected from
12 pure-breed stud dogs at 3-7-years-of-age. Semen was extended in 3 stages - at 33oC, 22"C and 5oC. The
dilutent used was based on Tris-citric acid-egg yolk components. Glycerol was added at final dilution, at 5oC.
The time of cooling and equilibration was 180 minutes. The semen/extender ratio (v/v) was 1:4. After equili-
bration, extended semen was divided into 3 subsamp|es and frozen in minitubes and straws in LN2 vapors
(-140oC, l0 min), and in pellets on a block of carbon dioxide C79"C,8 min.). Minitubes were thawed at 40oC
for 10 sec. and straws at7OóC for 6 sec. Pellets were thawed in originally constructed thawing units, which
excluded the need of using any thawing solution. Post-thaw quality of the dog semen was evaluated on the
basis of estimation of percentage of motile spermatozoa, percentage of spermatozoa with intact acrosome,
longevity of spermatozoa at 22"C and GOT activity in extra-cellular fluid. There were statistically significant
differences of each evaluated spermatozoal feature between semen frozen in minitubes and both other
methods of cryopreservation. Taking into account its usefulness for artificial insemination, the quality of
semen frozen in minitubes was unsatisfactory. The qua|ity of the dog semen frozen in pellets and 0.5 ml straws
was satisfactory and of better quality than sperm frozen in minitubes. Differences of spermatozoal properties
between s€men frozen in pellets and strarvs were statistically insignificant.
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Powszechnie stosowanymi metodami mrozenia na-
sienia psajest konserwacja w kulkach (3, 14) i w słom-
kach (1,7). Wykorzystywane sązarówno słomki o ob-
jętości 0,25 ml (17, 18), jakrównież0,5 ml(5,20,23,
30, 3l). W pionierskich pracach nad konserwacją na-
sienia psa w niskich temperaturach stosowano popu-
larną wówczas formę konfekcjonowania nasienia
w szklanych ampułkach (9). Jednak w dostępnym piś-
miennictwie brak jest informacji na temat skutecznej
inseminacji nasieniem konserwowanym w ten sposób.
Współcześnie autorzy niemieccy (I2, 29) wykorzystuj ą
w badaniach równiez technikę konserwacji nasienia
psa w minitubach o objętości 0,25 ml.

Zastosowanie opakowań o większej objętości nie
przyniosło obiecujących wynikow. Thomas i wsp. (30)
przeprowadzili próbę wykorzystania do konserwacji
nasienia psów w niskich temperaturach duzych,2,5 ml
słomek stosowanych wcześniej do mrozenia nasienia
knurów. Uzyskane p o r ozmt ożeniu wyn iki ruchliwo ś -
ci plemnikow w nasieniu mrożonym w kulkach i 0,5 ml

słomkach były jednak wyższe. Kosiniak i wsp. (13)
obok 0,5 ml słomek zastosowali 1 ml aluminiowe fuby.
Rezultaty ruchl iwoś c i plemnikow p o r ozmr ożeniu uzy-
skane przy wykorzystaniu dwoch r,vymienionych me-
tod konfekcjonowania wyniosĘ kolejno 40-500ń oraz
30-40%.

Objętość poddawanej konserwacji w niskich tem-
peraturach II frakcji ejakulatu psa jest stosunkowo nie-
wielka (6). Wyniki badań dotyczących nasienia sam-
ców zwierząt gospodarskich (4, 2I) orazrezultaty eks-
perymentów doty czący ch konserwacj i ej akulatów psa,
świadczą o lepszej jakości rozmrożonego nasienia
konfekcjonowanego w maĘch opakowaniach, takich
jak0,25 ml i 0,5 ml słomki i minituby, a w uzasadnio-
nych dostępnością sprzętu i czynnikiem ekonomicz-
nym sytuacjach, także w oparciu o metodę kulkową.
Jednak w dostępnym piśmiennictwie niezmiemie mało
jest danych porównawczych na temat wpływu tego
rcdzaju,form konfekcjonowania nasienia psow na jego
jakość po rozmrożeniu, W bardzo nielicznych, opub-
likowanych w tym zakresie wynikach badań przyjęto
jedynie uproszczone metody oceny właściwości plem-*' Badallia rrvkotlane lv ratlacb pl,ojektu badarvczego KBN 3 PO6K 004 23
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ników, gdzie jedynym kryterium określającym jakość
nasienia TozmTożonego było badanie odsetka plemni-
ków o ruchu prawidłowym (3, 30).

Celem badań było porownanie wybranych właści-
wości plemników psów w nasieniu rozmTożoI7ym,
poddanym konserwacji w niskich temperaturach w mi-
nitubach, kulkach i słomkach.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 12 rasowych psach hodow-

lanych w wieku 3-'7 lat, stanowiapych własność prywatną.
Łącznie badaniami objęto 36 ejakulatow.

Nasienie pobierano w sposób frakcjonowany, metodą
manualną, do kalibrowanych 12 ml zbiorniczków zpłasz-
czeln wodnym, podgrzanych uprzednio do temperatury
37oC. Korrserwacji w niskich temperaturach poddawano
wyłącznie frakcję plemnikową ejakulatu. W ramach prze-
prowadzonego eksperymentu badaniom poddano ejakula-
ty o właścirvościacli mieszczących się w sugerowanej dla
tego gatunkuftzjo|ogicznej normie (10). Odsetek plemni-
ków o ruchu prawidłowym i odsetek plemnikow o prawi-
dłowej budowie morfologicznej był w l<azdynr przypadku
wyższy od 70oń, podczas gdy koncentracja plemnikow
w jednostce objętości w II frakcji ejakulatu przewyższała
l00 tys,/mmr.

Nasienie rozrzedzano trójstopniowo w temperaturze
33"C,22"C i 5oC. Zastosowano rozrzędza7nlk opaĘ o kom-
ponenty Tris-kwas cytrynowy-glukoza (24) z 20oń dodat-
kiem żółtka jaja kurzego. Glicerol dodawano podczas roz-
rzedzeniaostatecznego w temperaturze 5oC, 90 min. przed
zamr ożenienl nasien ia. Stęzenie tej s ub stancj i osłaniaj ącej
w l-nieszaninie nasienia irozrzedzalnika wynosiło 4% (ob-
jętościowo). Okres schładzania i ekwilibracji wyrrosił 180
minut. Końcowy stosunek objętościowy nasienia do roz-
rzedzalnlka wynosił każdorazowo l : 4.

Po zakohczonej ekwilibracji rozrzedzone nasienię dzie-
lono na 3 części. Po podzieleniu nasienia napełniano rnini-
tuby i słornki (ryc. l) schłodzone równiez do temperatury
5oC. Zastosowano minituby o objętości 0,25 rnl (Minittib
GmbH) oraz 0,5 ml słomki Cassou (Minitrib GmbH), Po
napełnieniu opakowań przeprowadzano równoczesne fiIro-
zenie nasienia za pomocątrzech rnetod. Mrozenie w kul-
kach następowało po nakropieniu pipetąnasienia o objęto-
ści 0,2 ml do zagłębień na tafli suchego lodu (-79"C) na

A
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okres 8 minut. Minituby i słornki lnrozono w parach azotu
w temperaturze -740"C przez I0 rninut. Minitrrby tozmra-
żanow typowy dla tej formy opakowania sposób, tj.w łaź-
ni wodnej o temperaturze 40oC przez 10 sekund (29). Po-
dobnie, 0,5 ml słomki ronttrażano w warunkach uznanych
za najbardziej optymalne dla tej metody konfekcjonowa-
nia,tzn. w temperaturze7O"Cprzez6 sekund (l l). Do roz-
mrażania kulek zastosowano specjalnie skonstruowane
vzalzenie stosowane wcześniej w Katedrze z powodze-
niem w technologii konserwacji nasienia samców innych
gatunków zwierząt. Składa się ono z aluminiowego lejka
ogrzewanego elektrycznie do temperatury 40oC, w któryrrr
umieszczano zamrożone kulki nasienia. Nasienie natych-
miast po rozmrozeniu spływało poprzez lejek do umiesz-
czonej pod nim probówki.

Po rozrnrozeniu nasienia konfekcjonowanego według
trzeclr opisanych metod, ocenie poddarvano odsetek plern-
ników o ruchu prawidłowym, odsetek plemników z nie-
zmienioną strukturą akrosomu, aktywność aminotransfe-
ruzy asparaginianowej (AST) w płynie nadosadowymoraz
przeżywalnośc plemników w temperaturze 22oC, Morfo-
logię akrosomtt oceniano w mikroskopie świetlnympo za-
barwieniu preparatów barwnikiem Giemzy (33) według
dostosowanej do preparatów barwionych klasyfikacji, za-
proponowaneJ pruez Terhaer (29). Aktywnośc AST w pły-
nie nadosadowym oznaczano metodą kolorymetryczną
Reitmana-Frankela (2l ) według metodyki opracowanej
przez Strzeżka i wsp. (28). Aktywność enzymu przedsta-
wiono w jednostkach międzynarodowych w przeliczeniu
na miliard plemników (mU/l09 plemników).

Obliczenia statystyczrre wykonano przy wykorzystaniu
pakietu statystycznego Statgraphics 6.0. Zastosowano mo-
del jednokierunkowej analizy wariancji zklasycznym tes-
tem F (Fishera). W przypadku odrzucenia hipotezy H orze-
kającej brak istotnych rożnic porniędzy średnimi efektami
wywieranymi przez rnetody konserwacji, zastosowano test
Tukey'a (15).

Wyniki iomówienie
Wyniki prz eprowad zony ch b adań wykazaĘ, że na-

sienie poddane konserwacji w kulkach i 0,5 ml słom-
kach cechuje się po rozmrożeniu korzystniejszymi
wartościami, w porównaniu z konserwacj ą w minitu-
bach, w odniesieniu do wszystkich badanych właści-

wości plemników. Ponadto średnie
wyniki uzyskane przy zastosowaniu
metody kulkowej i słomkowej nie
różnią się istotnie pomiędzy sobą.
Nasienie mrozone w kulkach i słom-
kach wykazuje po rozmrożeniu istot-
nie wyższą(p < 0,00 1), w porówna-
niu do minitub, ruchliwość plemni-
ków przy wartościach wynoszących
odpowiednio 5 7,7 Yo, 5 4,3Yo i 3 I,IYo
(tab. 1). Podobnie średni odsetek
plemników z ntęzmienioną budową
akrosomu byŁ wyższy (p < 0,05)
w nasieniu poddanym konserwacji
w kulkach i słomkach, w zestawie-

l

kolek zamykający z higroskopiinym
alkoholem poliwinylowym

B

I

kulka zamykająca

Ryc. 1. Schemat budowv słomki Cassou i minituby
Objaśnicnia: A - 0,5 ml słomka Cassou, B 0,25 ml mirrituba



Fotma
ko nfe kcio n owa n ia

0dselek plemników

o ruchu prawidłowym
(%)

Właściwościplemników

0dsetek plemników

z niezmienionym aktosomem
(%)

Aktywność AspAT
w płynie nadosadowym

(mU/109 plemników)

Minituby

Kulki

Słomki

31,1A t 3,2

51,78 t 4,8

54,3B t 5,6

60,3a t 5,6

66,3b t 4,9

67,1b c 3,1

873,2A ł70,2

750,78 t 66,1

73'|,98 t 83,1
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Tab. l. \\'|aścirvości plemnikó\\ psa po rozmrożeniu nasienia poddanego konserlvacji
rr niskich temperaturach u 0,25 ml minitubach, kulkach i 0,5 ml słomkach (n :36; x + s)

Ob.jaśnienie: a. b. A. B śrcdnic oznaczone rózllylni literami róznią się istotnie - nlałymi przy
p < 0.05, clLrzymi przy p < 0.00 l

Tab.2. Przcżl,u,alność plemnikólv psa rv tcmperaturze22"Cpo rozmrożeniu nasienia poddane-
go konserrvacji ll, niskich tempcraturach lv 0,25 ml minitubach, kulkach i 0,5 ml słomkach
(n:36;rts)

Forma
ko nle kcjo n ow a n ia

0dsetek plemników 0 ruchu prawidłowym podczas inkubacji w tempetaturze 220C

0 min. 60 min. I lzo rnin. I leo *in. I zło rnin. I roo ,in,

Miniluby

Kulki

Słomki

31,1a x 3,2

51,7b t 4,8

54,3b t 5,6

30,3a t 7,3

47,9b t 4,3

49,'1b t 5,4

27 ,2a x 6,9

43,8b t 4,7

45,6b ł 7 ,2

23,9a ł1,1

39,4b t 6,7

41,2b t 8,6

20,1a t 6,0

35,2b t 5,9

36,1b t 9,3

16,7a ł 8,2

29,9b t 4,7

32,8b t 9,4

Objaśllicnie: a. b - istotność przy p < 0,001

niu z nasieniem opakowanym w minitubach. Uwal-
nianie AST do środowiska zewnątrzkomórkowego nie
rożniło się istotnie pomiędzy parliami nasienia mro-
żonymi w kulkach (750,7 mU/109 plemnikow) i słom-
kach (73 1,9 mU/l09 plemników), ale w obu grupach było
nlższe (p < 0,001) od wartości odnotowanych w na-
sieniu konserwowanym w minitubach (8]3,ż mU/10'
plernników). Odsetek plemników o ruchu prawidło-
wym w nasieniu konserwowanym w kulkach i słom-
kach korzystniejszy był tlż po rozfilrożeniu od war-
tości uzyskanych przy konserwacji w minitubach i po-
zostawał wyższy przez caĘ okres porozmrożeniowej
inkubacji nasienia w temperaturzę 2żoC (tab. 2). Pra-
widłowość ta zostaŁa potwierdzona statystycznie
(p < 0,001) dla całego okresu inkubacji,

Uzyskane wyniki, w szczegolności odnoszące się
do ruchliwości, ptzeżlłvalności plemników oraz ak-
tyłvności AST w płynie nadosadowym po rozmroże-
niu skłaniajądo stwierdzenia, iz metoda konfekcjono-
wania w minitubachprzy założonym w doświadcze-
niu sposobie rozrzedzania, schładzania I ekwilibracji
jest nieprzydatna dla celu konserwacji nasienia psa
w niskich temperaturach. Rozmrozone porcje nasie-
nia konserwowanego w minitubach posiadają niskąja-
kośó, przy ruchliwości osiągającej 31,Io/o i biorąc pod
uwagę zal ecęnia odno Śni e kwalifi kacj i dawek insemi-
nacyjnych do szfucznej inseminacji suk, zakładających
40% ruchliwośó po rozmrożeniu (10), nie powinny być
zalecane do sztucznego unasienn iania.

Porównując wyniki badań własnych z danymi piś-
miennictwa nasuwa się spostrzeżenie, że niezadowa-
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lające rezultaty doty-
czącę metody konser-
wacji w minitubach
zdecydowanie odbiega-
ją od daleko bańziej
korzystnej oceny tej
metody przez autorów
niemieckich. Wymie-
niona metoda ma po-
zwalac na uzyskanie
ruchliwości plemników
sięgaj ącej 60% (I2, 29).
Wydaje się, ze przyczy-
ny tej rozbiezności na-
\eży lpatrywać w od-
miennych metodach
rozrze dzani a nas i enia.
Konserwacja w minitu-
bach, w oryginalnej
wersji zakłada wypeł-
nienie opakowań nieba-
wem po rozrzedzeniu
nasienia i 10-minutowej
inkubacji w temperatu-
rze pokojowej (29).Za-
łożony w badaniach
własnych sposób roz-

rzedzanianasienia, zastosowany w celu skrócenia kon-
taktu plemników z glicerolem, przewidywał rozrze-
dzenie ostateczne w 5oC i wypełnienie opakowań w tej
temperaturze. W trakci e pr zepr ow adzania eksperymen-
tu stwierdzono, ze w nasieniu konserwowanym w mi-
nitubach dochodzi niejednokrotnie podczas rozmra-
żaniado pękania opakowań, które nalezało wykluczyć
z dalszychbadań. Metoda wypełniania minitub w tem-
peraturze 5oC z pozostawieniem w opakowaniu ozię-
bionego powietrza mogła spowodować, wskutek roz-
prężania gazu w trakcie rozmrażania, nie tylko pęka-
nie, ale równiez powstawanie drobnych, niedostrze-
galnych szczelin pomiędzy kulkami zamykającymi
minitubę a jej ścianką. Wydaje się, ze umozliwiony
w takich przypadkach kontakt rozrzędzonego nasienia
z wodą prow adził do szoku osmotycznego plemników.

Uzyskane w badaniach własnych wyniki nie wyka-
zały istotnych statystycznię różnic pomiędzy jakością
nasienia rozmrozonego, poddanego konserwacji w kul-
kach i 0,5 ml słomkach. Powyższe obserwacje sązgod-
ne z wynikami uzyskanymiprzez Thomasa i wsp. (30),
któr zy nte wykazal i istotnych r ożnic ruchliwo ś c i plem-
nikow pomiędzy nasieniem mrozonym w kulkach
i w 0,5 ml słomkachprzy zastosowaniurozrzedzalni-
ka o składzie opaftym na komponentach Tris-kwas cy-
trynowy-zółtko. Seager i wsp. (26) wykazali jednak,
ze w odniesieniu do nasienia tozrzedzonego w rozTze-
dzalniku laktozowym metoda kulkowa pozwala uzy -
skać korzystniejsze wyniki ruchliwości plemników
w porównaniu z mrożeniem w słomkach 0,25 ml,
0,5 ml i 0,9 ml oraz I ml szklanych fiolkach, Badania
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innych autorów (3, 19, 3 0) wykazaĘ równteż, że przy
wykorzyst aniu r o zr zę dzalntka 1 akto zowe go wyniki
ruchliwości plemnikow uzyskiwane po rozmrożęntu
są wyzsze przy zastosowaniu metody kulkowej niż
słomkowej.

Uzyskane wyniki badań własnych, w odniesieniu do
konserwacji w kulkach i słomkach, są zadowalające
i świadczą o wysokiej jakości nasienia po rozmroże-
niu, kwalifikującej je do potrzeb sztucznego unasien-
niania. Nalezy zaznaczy ć, że zalęcane kryteria ( 1 0) do-
Ę czące nasienia rozmrozonego, odnośnie minimalnych
wartości odsetka plemników o ruchu prawidłowym
i plemnikow wykazuj ących prawidłową budowę mor-
fologiczną akrosomu (odpowiednto: 40oń i 50-60Yo),
zostaĘ w tym przypadku spełnione.

Godny podkreślenia jest fakt, że stwierdzony w ni-
niej s zych badaniach odsetek plemników z nięzmięnio -
nym akro s omem po r ozmr ożeniu był wyr ażnie vnry ższy
od rezultatów uzyskanychprzezinnych autorów. W ni-
niejszym eksperymencie odsetek plemnikow z nię-
zmienionym akrosomem wynosił przy metodzie kul-
kowej i słomkowej kolejno 66,30ńi6],Ioń.Inni auto-
rzy podająntższę jego wartości, kształtujące się na
poziomie 57,5oń (I2),49,60ń (27), a nawet 23% (II).
Analiza p orównawc za pr ze dstawi onych danych j e st
jednak trudna, gdyz okolicznością która mogławpły-
nąó na rozbiężności pomiędzy wynikami badań jest
odmienna technika przygotowania i barwienia prepa-
ratów służących do oceny prawidłowości budowy akro-
somów. W badaniach własnych zastosowano metodę
barwienia wg Watsona (33), natomiast wymienieni inni
altor zy b arvv lli r o zmazy na s i eni a meto dą S p ermac ( 1 1,
27) lub stosowali preparaty uttwalone i poddawane
o c enie pr zy uży ciu mikro skopu kontrastowo - fazowe -
go (12).

Inną okolicznością która równięż w pewnym za-
kresie mogła wpĘnąc na uzyskane wyniki badań włas-
nych, był odmienny sposób postępowania z nasieniem
poddanym konserwacji w niskich temperaturach. Po-
legał on naograniczaniu kontaktu plemników z glice-
rolem przezjego dodawanie w temperafurze obniżo-
nej do 5"C oraz zastosowanie w mieszaninie nasienia
i rozrzędzalnika niskiego, 4-procentowego stęzenia
środka osłaniającego. Stwierdzono w odniesieniu do
wielu gatunków zwierząt, m.in. do knurów, ze rosną-
ce stęzenia glicerolu powoduj ą postępuj ące uszkodze-
nie struktur plemnikow, w tym przede wszystkim akro-
somów (8, 32). Negatywny wpb.w glicerolu na ruchli-
wośó i prawidłowośó budowy akrosomów wykazano
równtęż w odniesieniu do nasienia psa (29).

Trzy wykorzystane w niniejszych badaniach meto-
dy konfekcjonowania nasienia dobrano, mając na
w zględzte i ch sp e cyfi c zne właś c iw o ś ci ftzy c zne, o gra -
nic zaj ąc e ni ekorzy stne zj awi s ka zacho dząc e p o dc z a s
procesów mrozenia t rozmrażania. Minituby, kulki
i słomki cechuj ą się wysoką proporcj ą powierzchni do
objętości, co pozwala na szybkie oziębianie całej ob-
jętości zawartego w nich nasienia podczas mrożęnta

i ograntczenie oscylacji temperatury podczas krystali-
zacj i wody (4, 2I). Skutkiem tego spadek temperafury
wewnątrz nich podąza natychmiastza zmianami tem-
peratury otoczenia, O scylacj e temperatury pochodzą-
ce od ogrzania masy nasienia po uwolnieniu ciepła
krystalizacj i oraz stopień przechłodzenia są w tym
przypadku minimalne w porównaniu z opakowaniami
większymi, łpu dlży ch słomek. O siągnięcie opĘmal-
nych warunków zamrażania w większych opakowa-
niach wym aga zwykle zastosowania programowanych
ur ządzeń zamr ażaj ących. P on adto duz e temp o zamr a-
zania stosowane podczas konserwacji nasienia w ma-
Ęch opakowaniach stwarza możliwość redukcji stę-
żenia gllcerolu w tozrzędzalniku do wartości stoso-
wanych w niniejszych badaniach,tj, 4%o (21, 30). Jest
to mozliwe, bowiem glicerol dziaŁa ochronnie przede
wszystkim przeciwko uszkodzeniom komórek powsta-
j ącym przy małej szybkości zamr ażania ( 1 6). W przy-
padku zastosowania dużej szybkości mrożenia, zbyt
wysokie stęzenia glicerolu powodują opóźnianie de-
hydratacji komórek, co moze przyczynić się do two-
rzenia lodu wewnątrzkomórkowe go.

Przydatnoś ó dużej szybkości zamrażania nasienia
p s a w słomkach zo stała p otwierdzo na pt zez wielu b a-
daczy (7,21). W niniejszych badaniach zastosowano
mrozenie słomek w statycznych parach azofu w tem-
peraturze -I40"C, d. w warunkach podobnych do za-
stosowanych w klasycznej metodzie konserwacji
w słomkach, opracowanej przez Andersena, zakŁada-
jącej mrożenie nasienia umieszczonego w opakowa-
niach 4 cm ponad tafl ą ciekłeg o azottt (7). Jednak szyb -
ki e temp o zamr ażania p o zw ala uzy skać wys oką j ako ś ć
nasienia przy równoczesnym zastosowaniu duzego
temp a podwyższania temp eratury p odczas r o zmr aża-
nia (16, 2I, 25). Uzyskanie w badaniach własnych
wysokiej jakości nasienia przy rozmrażaniu słomek
w łaźni wodnej o temperaturzę 70"C pIzęz 6 sekund
koresponduje ze stwierdzonąpTzęz wielubadaczy prze-
wagą szybkiego tempa rozmrażania nad wolnym. Bat-
tista i wsp. (3) dowiedli większej przydatności meto-
dy rozmrażania w temperaturzę JO"C przez 6 sekund
niżw 37"Cprzez 45 sekund. Olar i wsp. (19) stwier-
dzili równie ż, że zasto sowanie temperatury 7 5" C przez
12 sekund wpĘrva korzystniej na ruchliwość plemni-
ków po rozmrożeniu niż umie szczenię nasienia w tem-
peratlrze loC na 2 minuĘ lub 35'C na 30 sekund.

W przypadku metody kulkowej przyjęto rozmraża-
nie w specjalnie skonstruowanym urządzeniu. które-
go przydatność została potwierdzona w Katedrze,
w praktyce przeprowa dzania konserwacj i nasięnia
s amc ów innych gafu nkow zw ier ząt. Temperatu r a r oz-
mr ażanla nas i eni a w Ę m ur ządzeniu, wyro sząc a 40" C,
pozw ala narelaĘrvnie szybkie tempo rozmrożęnia ku-
Iek,bez póżniej szego nadmiemego podwyzszenia tem-
peratury nasienia, spĘwającego natychmiast po ściance
ogIzanęgo aluminiowego lejka do umieszczonej pod
nim probówki. Wykorzystana w niniejszych badaniach
te chnika ro zmt ażania kul ek oprac ow ana zo stała w taki

(9)
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sposób, aby uniknąć stwierdzonego u wielu gatunkow
zwterząt obnizenia jakości nasienia przy jego gwał-
townym ogrzaniuw temperaturzewyższej od 5"C (2).

An alizuj ąc r ezdtaty otrzymane przy zasto s owaniu
metody kulkowej i słomkowej zastanaw ia n i ep otwi er-
dzona statystycznie, ale zauw ażalna prawidłowośc
uzy skiwan ia nieznaczni e korzy stniej szych wynikow
w nasieniu mrozonym w słomkach. Być moze wyjaś-
nienia tego zjawiskanależy szukać w uwadze Pursela
i Parka (21),którzy zaznaczyli, ze mimo posiadania
przezkulki wysokiego stosunku powierzchni do obję-
to ści, p ozw a|aj ącego przypu szczać, żę schŁadzanie
całej ich objętości odbywa się w sposób w miarę rów-
nomierny, istnieją jednak duże rażnice w szybkości
zamrażanta centralnej i obwodowej części kulki.
W efekcie nie wszystkie plemniki podlegajązałożo-
nej w obranej metodzie, optymalnej szybkości mrożę-
nia, co uwarunkowane jest stosunkowo większą śred-
nicąkulki w stosunku do 0,5 ml słomki. W ten sposób
przy konserwacji w kulkach, mrozenie pewnej części
nasienia następuje w nieoptymalnych warunkach pro-
wadzących do uszkodzenia komórek płciowych.
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J. L., GREEN L. E.: Badanie klinicznej postaci za-
palenia gruczołu mlekowego w stadach krów mlecz-
nych w Wielkiej Brytanii o liczbie komórek soma-
tycznych w mleku zbiorczym poniżej 150 000/ml.
(Study of clinical mastitis in British dairy herds with
bulk milk somatic cell counts less than 150 000 cells/
ml). Vet. Rec. 15I,170-176,2002 (6)

Jedtroloczlrc obscrlłacje przeprowadzon<l rv zł82 stildaclr króu, nrleczn;,clr
lvWiclkiej Brytanii. którycb nllcko zbiolcze zarvietało poniżcj l50 000 ko-
nót,ck sot-tlatycznycIl hl. Średni oclsetek kr,órv rł, stadzie z kliniczną pos|acią

zapalenia snlczofu nrJekotł,ego u,_vnosił 23.1% (0-80%). Srednia częstość \\,y-

stępor,r,ania zapalenia gruczołu nllekowego rvynosiła 36,7 zajętych ćwiańek ] 00

krtirr,rok. \Ąrartości te rvahatv siq rv granicaclr 0-20E.2 ćrljartki,l100 krórł./rok-

U l20l,krórł,zzapalcnienrwystępowałyobjalvyogólnewfortrrieutratyłaknie-
nia i osotr,ienia. Ponad 22'% zaclrorou,ari przypadało na pierr.r,szy tydzień lakta-
cji. zaś 50'% na pierwsze 90 dni laktacji Ryzyko wystąpienia ostlej postaci za-

palenia grtlczohl mlekou,ego rv porórr nanitl do fonny łagodnej obniżało się szyb-
ko. gd1, rvzrosła liczba konrórck somaLycznych rv lllekLt na nriesiąc przed poja-

rvienietl się postaci klinicznej choroby
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