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Standardowe metody oceny nasienia obejmują ana-
lizę wielu parametróq takich j ak: obj ętość, konsysten-
cja i barwa ejakulatu oraz koncentracja plemnikow,
ich ruchliwość i morfologia. Badania te dostarczają
podstawowych informacji na temat prawidłowości

nienia. Badania Correa (4) nie wykazaĘ różnic w kon-
centracji i ruchliwości plemników pomiędzy blhaja-
mi o wysokiej i niskiej płodności. Dlatego też trwają
poszukiwania bardziej wiarygodnych metod, ktore
będąrównocześnie tanie i proste do przeprowadzęnta.
Taką metod ą może okazac s ię te st hip o o smoty cznę go
pęcznienia plemników Hypoosmotic Swelling Test -
HOS opracowany przęz Jeyendrana i wsp. (9) do oce-
ny nasienia ludzkiego, który przystosowano do oceny
nasienia buhajow (I3). Zjawisko pęcznienia plemni-
ków zostało wykorzystane również w ocenie jakości
nasienia knura (17), ogiera (1) oraz psa (10). Test HOS
znalazł szerokie zastosowanie w ocenie przydatności
nasienia ludzkiego do zapłodnięnta in vitro (IYF).
Stwierdzono wysoką korelacj ę pomiędzy zdolnością
plemników do zapłodnienia oocytów w warunkach in
vitro awynikami testu HOS (16). Tartagni i wsp. (15)
wykazalt, ze nasienie pacjentow, w którym pontżej
5 0 % plemnikow wyka nlj e p ęcznienie, nie kwalifiku-
je się do IVF ze względu nabardzo niski odsetek ciąz
u pacjentek. Równiez badania Casper i wsp. (2), Ved

i wsp. (18) oraz Zeyneloglu i wsp. (20)wykazująW7ry-
datność testu HOS do typowania odsetka ciĘllkobiet
p o ddanych zapło dnieniu i n v i tr o te chniką do cy toplaz -
matycznej iniekcji plemnikow (ICSI). U pacjentek,
u których przeprowadzono IVF lub ICSI nasieniem
o niskim udziale spęczniaĘch plemnikow stwierdza
się zwiększoną liczbę poronień (3). Denker (7) wyka-
zał,żewady błonplemnikow wykrywane testem HOS
mogą prowadzic do nieprawidłowego funkcjonowa-
nia błon komórkowych zarodka, co może utrudniać
komunikacj ę pomiędzy p o szcze góInymi blastomera-
mi i w ręzllltacię utrudniać implantację.

Błona komórkowa plemnika odgrywa wiele waz-
nych funkcji zarówno w jego m
prawidłowości przebiegu proces
akcji akrosomowej - niezbędnej
nika do oocytu, orazfazjibłon komórkowych plemni-
ka i oocytu. Testy oparte na zdolności plemnikow do
pęcznienia w roztllł orze hipotonic znym pozałvalaj ąj ed-
nocześnie zbadac integralność i funkcjonalność błon
komórkowych. Zasadąlch działania jest zjawisko hi-
poosmotycznego pęcznienia komórek, które po
umieszczeniu w roztworze oniższym ciśnieniu osmo-

Ę cznympo dle gaj ą pęcznieniu wskutek migracj i wody
do ich wnętrza w celu wyrównania ciśnień. W rezulta-
cie plemniki żywe o prawidłowo funkcjonującej bło-
nie komórkowej pęcznieją (zwiększa się objętość cy-
top.lazmy) o.raz zwljają, się ich witki..Obserwowane
zwij anie mviązane jest z budowąplemnika, gdzie więk-
szość cytoplazmy znajdlje się na obwodzie, a błona



otaczająca witkę j est lużniej z niąpołączona ntżbłona
główki plemnika (I7). Zwljaniu podlega odcinek koń-
cowy pozbawiony osłonki włóknistej i włókien pierś-
cienia zewnętrznego.

Dodatkowym elementem testu HO S j est zastosowa-
nie barwnika fluorescencyjnego w celu wybarwienia
martwych i uszkodzonych plemników. Harrison i Vic-
kers (8) v,rykazali,ze barwniki fluorescencyjne pozwa-
Iaj ą na dokładniej szą identyfikacj ę inte gralno ś ci bło -
ny komórkowej niz powszechnie stosowane barwie-
nie róznicujące. Stosowany w teście barwnik Hoechst
33258 w przypadku naruszenia integralności błon
plemnika i błon akrosomalnych wnika do wnętrza ko-
mórki t wiĘe się z DNA (pary AlT), dającjasnonie-
bieską fluorescencj ę. Za plemniki martwe uwaza się
wszystkie wybarwione, ze zwinięĘmi witkami lub nie
oraz niewybarwione z jednoczesnym brakiem spęcz-
nienia witki.

Celem badań było sprawdzęnie przydatności testu
HOS do oceny uzytkowości rozpłodowej buhajów
i knurów w oparciu o korelację wyników testu HOS
z obj ęto ścią ej akulatow, koncentracj ą plemnikó w or az
wpĘwem pór roku na jakość produkowanego nasienia.

Materiał imetody
Buhaje: Badania prowadzono na nasieniu mrozonym

(słomki) pochodzącym z Wielkopolskiego Centrum Hodow-
li i Rozrodu Zwierząt w Tulcach,/k Poznania.

Doświadczenie I: Badaniami objęto 12 osobnikoq od
kazdego przebadano l6 eiakulatów (w okresie od 26.10.
2000 r. do 27.12,2000 r.) dzień po mrozeniu oraz po
3 O-dniowym okresie kontumacj i.

Doświadczenie II: Przeanalizowano 1B ejakulatow od
5 osobników rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej w dwóch sezo-
nach: 1) przełom jesieniizimy (od 16.11.1999 r. do I4.I2.
1999 r.) i 2) w okresie zimowym (od 28,01.2000 r. do
2 5 .02.2000 r. ). Analizę nasienia prow adzono dzień po mro-
żeniu oraz po 3O-dniowym okresie konfumacji.

Ocenie poddano 100 plemników i ustalano procentowy
udział komórek prawidłowych (zyrvych). Ej akula t uznaw a-
ny był za prawidłowy, gdy na analizowanym preparacie pra-
widłowe plemniki stanowiĘ co najmniej 35,0oń. Jeżelina
pierwszym preparacie na 100 komorek stwierdzono od
25,0o/o do 35,0oń prawidłowych plemników, analizowano
dalsze 100 (w innym polu widzenia) i obliczano średnią.
Natomiast gdy w pierwszym preparacie pontżej 27,0o/o
plemników było prawidłowych, wykonywano nowy pre-
parat, ponownie obserwując 100 plemników.

Knury: Materiał badawczy stanowiły dawki insemina-
cyjne pochodzące z Wielkopolskiego Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu (oddział w Naramowicach).
Dla kazdego osobnika ustalono procentowy udział plemni-
ków prawidłowych (stosunek liczby prawidłowych do sumy
analizowanych po przebadaniu l00 komórek).

Doświadczenie I: Badaniami objęto 66 ejakulatów po-
chodzących od sześciu osobników, Test HOS wykonywa-
no w dniu pobrania ejakulatu, po przewtezieniu nasienia
do laboratorium. Liczba ocenionych ejakulatów wahała się

od 6 do 15 dla każdego osobnika, Badania wykonywano
w okresie od listopada 2000 r. do kwietnia 2001r.

D o świadczenie II : Łącznie pr zeanalizowano 7 0 ej aku-
latów od dziewięciu osobników. Liczbaocenionych ejaku-
latów dla każdego osobnika wahała się od 2 do 6. Ejakula-
ty podzielono na dwie grupy: oceniane w sezonie zimo-
wym (początekpażdziemika 2001-koniec marca 2002 r.)
orazw sezonie letnim (kwiecień-wrzesień 2002 r.).

Test HOS został wykonany zgodnie z metodykąopraco-
wanąprzez Revell i Mrode (1994), Próbę nasienia o obję-
tości 200 pl dodano do 1000 pl roztworu hipoosmotyczne-
go (0,49 g cytrynianu sodu x 2H2O i 0,9 g fruktozy roz-
puszczonych w 100 mI wody dejonizowanej, osmolarność
100 mOsm/kg) i inkubowano w 35"C (buhaje) lub w 37"C
(knury; Yazquez i wsp. 1997) przez 50 do 60 minut. Na
5 minut przed końcem inkubacji dodano 40 pl (koncen-
tracja,. 20 pglml) barwnika fluorescencyjnego (Hoechst
33258, Sigma). 10 pl mieszaniny nanoszono na szkiełko
podstawowe, przykyw ano szkiełkiem nakrywkowym i oce-
niano.

Ocenę plemników przeprowadzono pod mikroskopem
z jednoczesnym zastosowaniem kontrastu fazowego i lam-
py UV. Klasyfikację plemników opar1o na następujących
zasadach: plemniki żyłve (niewybarwione ze zwiniętymi
witkami, często wykazujące ruch), plemniki marlwe (nie-
wybar-wione z jednoczesnym brakiem spęcznienia witki,
oraz wszystkie wybarwione bez względu na stan witki).

Wyniki i omówienie

Plemniki buhaja i knura poddane inkubacji w roz-
tw or zę hipoo smoty cznym prezentowaĘ czyte lny ob -
raz mikroskopo\\ry (ryc. 1, 2a i 2b), Wiadomo, żę w ar -
tość cech charakteryzujących jakośc nasienia wyka-
zllje zmtenność osobniczą. W niniejszych badaniach
zalęŻnośc taką stwierdzono u knurów (p < 0,01) (do-
świadczenie II), natomiastnie obserwowano takiej pra-
widłowości w badanej stawce buhajów, co może być
podyktowane faktem, że cztery z pięciu osobników
pochodziĘpo tym samym ojcu (doświadczenie II).

Wyniki wielu badań wskazująna istotny wpływ pory
roku na cechy nasienia. Objętość ejakulatów zwięk-
sza się na początku j esieni i wiosny, a zmntejszaw dru-
giej połowi e lata i zimy. Koncentracj a plemników ro ś -

nie w miesiącach jesiennych i zimowych , azmntejsza
się wiosną i latem. UdziaŁ komórek marfnych, prze-
zywalność i odsetek plemników zwadami głównymi
i podrzędnymi wykazuje również związekze zmiana-
mi mikrokltmatycznymi (19). Przeprowadzona w ni-
niej szej pracy analiza statystyczn a wykazała wpływ
sezonu na procent żywychplemników buhaja ocenia-
nych testem HOS (p < 0,01). Wyniki te sugerują ze
jakość nasienia buhajów na przełomie jesieni i zimy
była lepsza niż w zimie, oraz p otwi erdzaj ą wpĘ.w pór
roku na jakość nasieniazwiązany ze zmianątempera-
tury otoczenia, skróceniem dnia, krótszym przebywa-
niem zwierząt na pastwisku czy zmianąpas zry.W przy-
p adku knurów nie stwierdzon o tej zależno ś c i, co możę
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p < 0,0001, knuty p < 0,01) oraz ujemnąkorelację ob-
jętości nasienia z koncentracją (buhaje p < 0,0001,
knury p < 0,01),

Offzymane wyniki niniejszej pracy sugerują zewtaz
ze \Ą,zrostem objętoŚci nasienia spadała jakoŚĆ/zyłvot-
ność plemników oraz ich liczba w ejakulacie. Jedno-
cześnie wlaz ze wzrostem Iiczby plemników popra-
wiała się ich jakość. Den Daas i wsp. (6) wykazali sil-
ny zwtązek porniędzy odsetkiem ruchliwych plernni-
kow, a koncentracją nasienia, co pozostaj e w zgodzie
z wynikami niniejszych badań. Obydwa parametry --

objętość i koncentracja są ściśle ze sobą związane
i zalężnę od wielu czynników, takich jak: wiek, częs-
tość pobierania nasienia, pora roku, zywienie czy stan
zdrowia zrvierzęcia.

Rutynowe metody oceny nasienia uwzględniają ta-
kie parametry jak: objętość, koncentracja plemnikor.l,,
ich ruchliwość i zmiany morfologlczne, Zakłada się,
ze parametry te do starczaj ą podstawowych informacj i
o przebiegu procesów spernatogenęzy 1 o płodności
osobnika (4). Badania dotyczące związku koncentra-
cji ruchliwych plennikorv w dau,ce inseminacyjrrej
z płodnością itl vivo przyniosły spr7,eczne rczultaty.
Lcipold i wsp. (11) badali wpł}w koncentracji plern-
nikow na odsetek ciĘllklaczry i nie stwierdzilizwlązku
pomiędzy tymi parametrami. Z kolei Tardiffi wsp. ( l4)
u,ykazali korelacj ę pomi ędzy kon centracj ą ruchliwych
plemników a płodnością knurów in vi.vo, aczkolwiek
zwl,ęek ten dotyczył jedynie darvek nasienia o niż-
szej koncentracji plemników od standardowo zaleca-
nych. Dotychczasowe donicsienia nie pozwalają na
jednoznaczną ocenę przydatności testu HOS do oceny
płodności samca in vivtl. Według Revell i Mrode ( l3)
metoda ta pozwala na uzyskanie czytelnych i powta-
rzalnych wynikow oraz umożliwia lcpszą occnę po-
szczególnych ejakulatow niz powszechnie stosowane
testy oparte na obsenvacji ruchliwości. Analiza pęcz-
nienia plenrników wykazała, ze buhaje, ktorych eja-

]'ab. l. Korclacja pomiędz1 rtl,nikami testu HOS a objętoś-
ciz1 ejakulatu i koncentrac.ią plemników w ejakulacie buhaja

lab. 2. Korclacja pomiędz.v wl--nikanri testu HOS a objętoś-
cią ejakulatu i koncentracją plcmnikótl-rr ejakulacie knura
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Ryc. 2a i 2b. Tvpolvv obraz mikroskoporr v plcmnikórl knura
po inkubac.ji u, rozt}vorze hipotlsmoty,,cznym (tcst HOS)
Objaśllicnia: A plenltliki ;lra.,l,iclłou,c. B plcrllniki llicpralłid-
ltlwc. = zrł iniqte rł itki

być, między innyrni, spowodowanc różnąliczbą po-
wtórzeń dla poszczegolnych osobników.

Dla obu badanych gafunków zwlerząt (doświadcze-
nie I) analiza statystyczna wykazała podobne zalęż-
no ś c i p omi ę dzy ana|izo\Ą/an ymi p arametrami oc eny j a-
kości nasienia. W obydwuprzypadkach (buhaje-tab. l
oraz doświadczenie I dla knurów - tab. 2) stwierdzo-
no ujemną korelację pomiędzy wynikami testu HOS
a objętością ejakulatów (buhaje p < 0,000[, knury
p < 0,005), dodatnią korelację pomiędzy wynikami
testu HOS a koncentracją plemników (buhaje

B

Obj aśn ienia

Konce ntracja

*p<0,0_5,**p<0.01



kulaty charakteryzowały się wysokim stopieniem
spęcznienia plemników, odznaczaĘ się równiez wy-
soką płodnościąin vivo (4). Ponadto test HOS wyko-
nany na mIozonym nasieniu vrrykazywał wysokąkore-
lacj ę (0, 7 9) ze w sp ółczyrnikiem niepowtarzalno ś ci rui
u bydła (I3, 17) oraz stopniem penetracji pozbawio-
nych osłonki przejrzystej oocytow chomika złociste-
go ptzęz plemniki ludzkie (9), czego nie potwierdzili
inni autorzy (5, 1). Badania prowadzone na nasieniu
człowieka, ogiera, buhaja, knura i psa wykazaĘ, że
reakcj a pęcznienia plemnikow j est cenną metodą oce-
ny integralności błony komórkowej. Ej akulaĘ których
plemniki o dznaczaĘ s ię wys okim stopniem spęcznie-
nta,byĘ pozlywnie skorelowane z płodnością. Wia-
domo, że plemniki nieruchome (według standardowej
oceny uznane za nieprawidłowe) mogą nadal posia-
dać zdolnośc do zapłodnienia (I2). Wykonując test
hipoosmotyczny można stwierdzió, czy plemniki ta-
kie posiadająprawidłową i nienaruszoną strukturę bło-
ny komórkowej . Te st HO S wyróz nia r ów nteż p lemni -
ki ruchliwe, ale o uszkodzonej lub wadliwie funkcjo-
nującej błonie komórkowej. Tartagni i wsp. (15) pole-
cają test HOS jako metodę pomagającą ocenić zdol-
ność plemników do zapłodnienia w warunkach in vi-
tro uludzi, abadanta Casper i wsp, (2) wskazują że
HOS dostarczaważnych informacji na temat odsetka
zapŁo dnien i c z ęst o ś c i p o działów ko mórko wy ch w za -
rodkach oraz ciĘu pacj entek poddanych IC SI. Z tych
względów wyniki HOS mogąodbiegać od standardo-
wych metod oceny nasienia.

Z powyższych badań wynika, że test HOS możebyć
pomocny w określeniu podstawowych parametrów
jakości nasienia buhajów i knurow. W przypadku oby-
dwu gafunków wykazano pozytywny związekpomię-
dzy testem HOS a koncentracją nasienia oraz nega-
fywną korelację z objętością. Ze względu na niewiel-
ką liczbę osobników oraz fakt spokrewnienia niektó-
rych z nich (buhaje) nie można wysnuć jednoznacz-
nych wniosków doĘc zący ch zmienności osobniczej
ocenianej testem HOS, Mozna jednakuznać test HOS
za uzup ełnienie podstawowych b adań okre ś laj ących
jakość ejakulatów.
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Europejski wirus wścieklizny typu 2 (EBLV-2) wyosobniono po raz pierw-
szy od nietoperza w Zjednoczonym KróIestwie w 1 996 r. Siódmego lipca młody
nietoperz, Myotis daubentonii, został złapany przez kota i w stanie stresu z uszko-
dzonym skrzydłem przekazany na rekonwalescencję do szpitala nietoperzy
w Camfońh. Po kitku dniach rvystąpiła u niego agresja, chwiejny lot, atakowa-
nie opiekuna i martwych przedmiotów. Po 6 dniach nastąpił spadek masy ciała,
zabtrzenia koordynacji ruchów, skurcze mięśni Zwierzę poddano eutanazji
i mózgzbaclano w teście immunofluorescencji na obecnośó wirusa EBLV-2 ge-
notyp 6 oraz klasycznego wirusa wścieklizny, wykonano też test PCR i izolację
wirusa na hodowl i tkankowej. Dodatni wynik odczynu immunofluorescencji po-
twierdzono testem PCR. Nietoperz był zakażony przezEBLY-2. Porównawcze
badania filogenetyczne wykazały, że wyizolowany od nietoperza genotyp jest
ściśle spokrewniony z genotypem EBLV-2 izolowanym uprzednio od nietoperza
w Zjednoczonym Królestwie. Istnieje też sugestiajego pokrerł,ieństwa z izolata-
mi pochodzącymi od nietoperzy z Holandii.
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