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Application of EquiPule to imploue stallion spem quality and its equine ańelitis uirus decontamination

Summary

Equine Viral Arteritis (EVA) is one of most significant infectious diseases of horses.In many cases sta]lions
that have recovered frorn EAV infection are the source ofthe virus for other horses. In spite ofthe fact that
lthey do]not show any clinical symptoms, they are chronically infected and they shed the vi,rus. Quite often
shedding is obseŃed in very valuable stallions. Their elimination causes considerable economical losses. In
the case of contamination of the human sperm with the Human Immunodeficiency Virus, one of the methods
of preventing the infection of the mother and an offspring is the purification of the father's sperm from HIV
virus. The purification is obtained by the centrifugation of the IIIV- positive father's sperm in a density
gradient. The purpose of the study was to purify sta|lions' sperm from persistent EAV infection. Material for
the study consisted of l9 samp|es of fresh and frozen sperm collected from BAV natural shedders. The samples
of the sperm were treated with EquiPure gradient of Nidacon Int. (Sweden). The results of the experiment
indicated that only some of the EAV-infected semen samples were cleaned from the EAV infection. Ccntrifu-
gation in gradient did not decrease the motitity of spermatozoa.The percentage of morphologically normal
,snermatozoa wa§ higher after purification in comparison to the raw sem€n. Generally, the qualiĘ of stal|ion
semen after centrifugation was satisfactory and it could be used for artificial insemination of mares.
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Wirusowe zapalenie tętnic koni (Equine Viral Arteri- stanu nosicielstwa i siewstwa wirusa EA z nasienierr-l
tis - EVA) jest jedną znajgrożniejszych chorób zakaż- uniektórych ogierów ozdrowieńców (ll, 13). U ogie-
nych koni, powodującą duze straty w hodowli i obrocie rów takich wirusa EA izolowano z pęcherzyków tiasien-
końmi rasowyni. W przebieguzakażenia stwierdza się nych, gruczołów opuszkowo-cewkowych, nasieniorł,odu
masowe ronienia i resorpcje płodów przez ciężarne kla- oraz bańki nasieniowodu (25). Częstotliwo§f yyste.po-
cze oTaz zachorowania i przypadki śmiertelne u źrebiąt. r,vania ogierów siewców wirusa EA z nasieniem wynosl
Czynnik etiologiczny EVA jest otoczkowym RNA wi- 35-60% (24,31, 34). Ogiery te wydają się głównyn ogni-
rusem, zaliczanymdorodziny Arteriviridae,rodzajuArte- wem w łańcuchu eptzootycznym wirusowego zapa|enia
rivirus (2B).Po razpierwszywyizolowanogow l953 r., tętnic koni, dlatego ich wykluczenie z rozrodu jest naj-
w czasie enzootii w stadninie koni rasowych w poblizu wazniejszączynnościąwpostępowaniuzapobiegawczym
miejscowości Bucyrus w stanie Ohio w Stanach Zjedno- chorobie.
czonych (7). Wkrótcepo tym okazało się, ze chorobata Jako źrodło wirusa EA groźne jest nie tylko nasienie
występuje na całym świecie (], 4, 5, l0, 12, 15, 19, ż2, świeze. Nasienie schłodzone lub mrozone, użyte do in-
23,26,27,29,30). seminacji pełnowrazliwych klaczy, może stac się przy-

Do zakażęnia dojść moze drogą kropelkową przez czynąwybuchu wirusowego zapalenia tętnic koni (35).
układ oddechowy (6) oraz drogąpłciową. Badania eks- Dużenadzieje wiązano z mozliwościąoczyszczenlana-
perymentalne i szczegołowa analiza przebiegu enzootii sienia ogierów siewców z wirusa EA. Podobne dośw-iad-
EVA w stanie Kentucky (USA) w 1984 r. dowiodły, jak czeniadaĘbardzo dobre efekty przy dekontaminacji ludz-
wielkie straty przynosi uzycie do rozpłodu ogiera ozdro- kiego nasienia z wirusa HIV (8, 21). Równie obiecujape
wieńca - siewcy wirusa EA z nasieniem (9, 32, 33). Pod- wyniki uzyskano przy dekontarninacji nasienia mężczyzn,
czaskrycia takim ogierem zakażonych zostaje 85-100% nosicieli wirusa zapalenia wątroby typu C - HCV (20).
pełnowrazliwych klaczy (l4,3l). Najbardziej istotną Celem badań było podjęcie proby użycta preparatu
konsekwencją spontanicznychzakażeń jest utrwalenie się EquiPure do oczyszczenia z wirttsa sperlTy ogierów, no-
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s i c i e l i wi rus a zapa|enla tętn i c koni. Zakł adano, iż o czy sz-
czone w gradiencie stęzeń nasienie będzie nrieć zastoso-
wanie zwł aszcza w przypadku waft o ś c i owy ch pod w zg7ę-
dem hodowlanyn ogierów.

Mateilał i metody
Próby dckontam inacj i nas i en i a z zaniec zy szczeń wirusem

zapalenia tętnic koni przeprowadzono ekspcrymentalnie przy
u,spółpracy ze szwedzkąfirmą Nidacon Int. Do doświadcze-
nia uzyto l 3 próbek spenny nrrozonej i 6 świeżej pochodzą-
ccj od róznych ogierów siewców wirusa z nasienietn. Oczysz-
czano l3 prób nasienia mrozonego oraz 6 prób nasienia świc-
zcgo. Po odwirowaniltzakażonej spermy w gradiencie stęzeń
przeprowadzono próby izolacji wirusa z frakcji J (Equi-
SpennT\lWash) oraz frakcji S (p|emniki) w hodow|i kornórek
RK-13 i Vero. Każdąpartię nasienia badano w kilkLr powtó-
rzeniach (od 8 do l6).

Oczyszczanie nasienia świeżego. Nasienic pobierano od
o_sierórv na sztuczną pochwę typu otwartego, w obecności
grzejapej się klaczy, wg pol,vszcchnie przyjętychzasad(2) i na
m iej sc u podclawano wstępncj ocenie sem i n ol ogicznej. Następ-
nie, do stozkowych plastikowych probówek do wirowania
(Nunc, Dania) o pojcmności l0 rnl nanoszono 2 ml odczynni-
ka EquiPure Bottom Layer.IJżywając nowcj, sterylnej pipety
pasteurowskiej nawarstwiano 2 ml odczynnika EquiPure Top
Layer tak, aby obic warstrł,y nic uległy wylnieszaniu. Na tak
umieszczone w probówce odczynniki nakładano 1,5 ml na-
sienia, tworzap trzecią, wyraźnie oddzieloną warstwę. Pro-
bówki wirowano następnie w temperaturze pokojowcj przez
]0 nin., przy 1300 obr./mirr., uzyskując supernatant złożony
z warstw plazmy nasienia i odczynników (E), a na dnie stoz-
ka - peletkę złożonąz plemników. Po usunięciu stlpernatan-
tu, peletkę przenoszono sterylną pipctą do nowej probowki
i zawicszano w 5 rnl odczynnika EquiSpcrmTNłWash, po czyl
ponownie wirowano w temperaturze pokojowej przcz l0 min.
przy 2000 obr./min, Po odwilowaniu uzyskiwano peletkę
plemników (S) oraz warstwę EquiSperrnTMWash (J), którąusu-
u,ano. Plemniki zawieszano w 2 rnl MEM Eaglc'a i ponow-
lrie poddawano badaniom seminologicznym w celu określe-
nia wpływu działania odczynników i wirowania na jakość
spermy. Próby nasienia świczego oznaczono numerami od l4
do l9.

Oczyszczanie nasienia mrożonego. Róznice w sposobie
oczyszczania nasietlia lnrozonego polegały na uzyciu mniej-
szych objętości poszczególnych warstw preparatu i nasienia:
1 ml EquiPure Bottotn Layer, 1 ml EquiPurc Top Layer i 0,5 rnl
nasienia ilrrozonego. Dalszy tok postępowania był taki sarn, jak
opisany poprzednio. Próbki oznaczol7o numerami od l do l3.

Badanie wirusologiczne nasienia po dekontaminacji.
Zastosowano próbę izolacji wirusów w hodowlach komórko-
wych. Do badania frakcji J i S przygotow}.\,vano jednowar-
stwowe hodowle komórek nerki królika (RK- 13) i nerkl mał-
py (Vero) w 24-dołkowych płytkach polistyrenowych (Nunc,
Dania). Do dołków inokulowano po 0,025 ml badanego ma-
teriału. Dwa pierwsze pionowe rzędy (8 dołków) przeznacza-
no do badania frakcji J, dwa następne (8 dołków) dla frak-
cji S, kolejny pionowy rząd (4 dołki) starrowiła kontrola ho-
dowli, a rząd ostatni (a dołki) - kontrola badanego nasicnia,
rozcieńczonego w płynie MEM Eagle'a w stosunku l : 20.
Płytki inkubowano w termostacie w temperaturzc 37"C przy
dopływie 5% CO,. W cęlu wykrycia efektu cytopatyczncgo
(CPE - Cytophatic Effect) hodowle ogla.dano codziennie
w mikroskopie odwróconym. Za wynik dodatni uznawano
zmiany cytopatyczne polegające na zaokrąglaniu się komó-
rek i układaniu ich w różnej wielkości gronka, po czym na-
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stępowała liza hodowli i odpadanie jej od dna naczynia.
W przypadku braku CPE próbki pasażowano, przenosząc po
0,2 ml płytlu znad hodowli na nowe płytkl z hodowlami ko-
mórkowymi jak poprzednio. Wykonywano do 4 pasazy w od-
stępach 4-dniowych.

Ocena seminologiczna nasienia. Bczpośrednio po pobra-
niu, nasienie poddawano wstępnej ocenie makro- i mikrosko-
powej oraz sporządzano preparaty do badań uzupełniających.
Badano wyłącznie frakcję bogatą w plernniki. Określano jej
objętośc, barwę, konsystencję, odsetek plemnikow o ruchu
prawidłowym, konccntrację plemników w jednostce objętoś-
ci i ich morfologię. Oceny odsctka plernników o ruchu pra-
widłowyrn dokonyłvano w mikroskopie kontrastowo-fazowym
przy powiększclliu 400 x. Szkiełko podstawowe, na które na-
noszono kroplę nasienia, ogrzewane było do 39"C przez ter-
rnostabilną płytkę. Odsetek plemników wykazujących r-Llch

prawidłowy liczono w 5 micjscach: centralnie i w okolicach
rogów szkiełka nakrywkowego, a następnie wyliczano śred-
niąz tych pomiarów. Koncentrację plemników ( l06łnl) okreś-
lano przy uzyciu komory Thoma. Preparaty do badań morfo-
logicznych plemnikow utrwalano i barwiono wg metodyki
opisanej przez Watsona (36) bar-wnikicm Giemsy.

Zastosowano klasyfikacj ę morfolo giczn ą plernników,
uwzględniającą podział na wady główne i podrzędne męskich
l<omórek rozrodczych (3, l6). Badaniom poddano wyłącznie
ejakulaty, w których ruchliwość i odsctek plenrników o pra-
widłowcj rnorfologii przewyższaĘ 70%. Nasienie to. po po-
braniu i ocenie wstępncj, rozrzedzano za pomocą roztzędzal-
nika Kcnneya (18) w stosunku 1 : 3, w temp. 33oC, a następ-
nie schładzanoprzez okres 90 min. do 5"C. W tcj temperatu-
rzę, w ciagu 6 godzin, transportowano je do pracowni wiru-
sologicznej.

W trakcie oczyszczanl,a nasicnia, w celu ocenyjegojakoś-
ci, po kazdym wirowanilr osad poddawano resuspensji w l ml
tozl,zcdzalnika Kenneya w tempcraturze pokojowej. Po
6-godzinnej inkubacji cjakulatu w 5oC (transport) oraz po ko-
tejnych wirowaniach occniano: odsetek plernników o ruchtt
prawidłowym, odsctek plenrników z wadami głownymi mor-
fologii i odsetek plcmników z wadarni podrzędnyrni.

Wyniki uzyskane po dekontaminacji zakażonego nasienia
poddano analizie statystyczncj z zastosowaniem testu dwu-
czynnil<owej wariancji z powtótz;niami typu: 4 x 2,2 x 2
oraz test pojcdynczy, przy p < 0,05 i df - l. Analizę statys-
IyczLą oceny andrologicznej nas i enia przeprow adzono tcs-
tem t-Studenta,

Wyniki iomówienie
W jednym przypadku dzięki preparatowi EquiPure

nasienie oczyszczono w l00%o, w 9 przypadkach nasie-
nie pozostało całkowicie zakażonę, z pozostałych pró-
bek nasienia, wirus usunięto jedynie częściowo (tab. 1 i 2).
Zdolność preparatu do całkowitego oczyszczenia sper-
my z wirusa zapalenia tętnic koni w przypadku nasienia
mrozonego wynosiła 6,670ń, ale wynik ten nie był sta-
tystycznie istotny. Zadnej z próbek nasienia świezego nie
oczyszczono w 100%. Wirus zapa\eniatętnic koni izolo-
wano takze z preparail (frakcja J) używanego do ostat-
nrego wlrowanla.

Wykrywalność wirusa EA w ejakulatach świeżych
i mrozonych poddanych oczyszczaniu była istotnie sta-
tystycznie r6żnai wynosiła 59,3]o/o dla nasienia świeze-
go i 78,330ń dla mrozonego. Poziom ten był znacznie
niższy od poziomu wykrywalności wirusa w nasieniu (za-
równo mozonym, jak i świezym), którego nie poddano



Tab. 1. Odsetek zakażeń wiru-
sem EA w badanych frakcjach
gradientu nasienia mrożonego

Nr Pasaż Ftakcja J Frakcja S

1

I

I

0%

100%

0%

1 00%

2.
I

ll

50%

1 00%

0%

100%

3
I

ll

0'/o

1 00%

0fo

100%

4
I

ll

0%

100%

0%

1 00%

5.
I

ll

50%

1 00%

0%

100%

6
I

ll

75to

1 00%

0o/o

1 00%

7.

I

ll

lll

lV

0fo
,l2,5y,

12,5%

12,5%

0%

37,5%

37,5lo

37,5%

8

I

ll

lll

lV

0fo

0fo

0o/.

0fo

0%

0%

0o/"

0%

9

I

ll

lll

lV

0%

0%

0fo

0%

0o/o

12,5"/,

12,5"/"

12,5%

,l0

I

ll

lll

lV

12,5'/"

25,0y"

37 ,5"/,

50,0%

12,5'/"

12,5%

25,0"/"

25,0'/"

11
I

ll

75'/o

100%

0o/.

1 00%

12
I

ll

lto

100%

0%

,l00%

13
I

ll

0%

1 00%

0%

1 00%

wirowaniu w gradiencie
stęzeń. co wskazuje . że za-
stosowanie preparatu nje
pozostaje bez wpływu na
wirusa. Wykrywalność wi-
rUSa EA w ocZySZCZanej
SperTnie rÓŻnlła się statys-
tycznl,e istotnie w kolej-
nyah pasażach i wzrastała
w przypadku nasienia
świezego zI2,5oń wIpa-
sazu do 50oń w pasazu II
i na podobnym poziomie
utrzylnywala się w pasazu
III. W pasażu IV średnia
wyl<rywalnośc wirusa
w zrastała do 59,3 8oń. P rzy
izolacji wirusa EA z nasie-
nia mrozonego poddanego
o czy szczan lu prep aratem
EquiPure, największe róz-
nice obserwowano między
I a II pasazem. W dalszych
poziom wykrywalności
wirusa był podobny.

Po eksperymentalnym
zakażenill ogierów Neu
i wsp. (25) odnotowali
okresowo obnizoną płod-
ność, wynikającą ze spad-
ku w produkcji morfolo-
gicznie prawidłowych
p l emnikow, trw ajapąprzez
okres 3-4 miesięcy. Spadek
jakości męskich gamet i ich
koncentracji jest prawdo-
podobnie spowodowany
hyperlerrnią moszn} wy-
nlkającąz gorączki. P o za-
każęniach naturalnych nie
obserwowano u siewców
długotrwałych negatyw-
nych skutków w jakości
spelmy (35). PrzejŚciowy
spadek ltczby plemników
odnotowano w 2 tygodnie
pozakażeniu.awciągu
następnych 6 tygodni ich
liczba dochodziła do pra-

widłowej (24). Obserwacje te potwierdzająbadania włas-
ne, w których ejakulaty pobrane od ogierów siewców nie
odbiegają pod względem jakości od ejakulatów pobra-
nych od koni nie zak:ażonych, Timoney (33) stwierdził,
co równiez potwierdziły badania własne, ze u siewców
długoterminowych wirus występuje w nasieniu stale.

W badaniach własnych średni odsetek plemników o ru-
chu prawidłowym w nasieniu świezym wynosił 72,30ń
(tab. 3). Srednia objętość II frakcji nasienia i koncentra-
cj a plemników w j ednostce obj ętości wynosiły odpowied-
nio 32,3 mIi320,2 x 106/ml. Frakcja bogata w plemniki

mlała barwę wodnisto-
białą lub mlecznobiałą,
a konsystencję od wodnis-
to-śluzowej do wodnisto-
-mlecznej. Odsetek plem-
ników ze zmianami głów-
nymi sięgał II,4oń, nato-
miast z podrzędnymi
l6.60'o. Po ó-godzinnej in-
kubacj i rozrzędzonego na-
sienia w temp. 5oC odse-
tek plernników wykazują-
cych ruch prawidłowy
u legl istotnemu zrmiejsze-
niu do 65.1%. Stwierdzo-
no rowniez istotny wzrost
odsetka męskich komórek
rozrodczy ch, wykazuj ą-
cych podrzędne wady mor-
fologiczne do 23,60ń. Od-
setek plemników ze zmia-
nami głównymi nie uległ
i stotnej statystyczn i e zmia-
nie i wynosił 12,Ioń. Po
pielwszym wirowaniu i re-
suspensji probki w rozrze-
dzalniku Kenneya odsetek
męskich gamet o ruchu
prawidłowym nie zmienił
się znacznie (70,2oń), do-
szło natomiast do istotne-
go statystycznie spadku
odsetka plemników wyka-
zujących podrzędne wady
morfologii (1 0,3%). Odno-
towano równiez niewi elki,

Tab.2. Odsetek zakażeń wiru-
sem EAw badanych frakcjach
nasienia świeżego

Flakcja S

14

I

ll

lll

lV

12,5%

12,5'/"

12,5%

12,5"/"

37,5Yo

3l ,5f"

37 ,5fo

50,0%

,l5.

I

ll

lll

lV

0,0%

25,0"/"

25,0%

75,0%

0,0%

37,5"/"

37 ,5"/"

37,5f"

16

I

ll

lll

lV

12,5o/.

37,0%

50,0%

62,5'/"

0,0%

50,0%

50,0%

50,0%

17

I

ll

lll

lV

37,Sto

37,5o/.

37,5%

62,5%

37 ,Sfo

37 ,5'/.

37,5o/o

75,0"/"

18

I

ll

lll

lV

nie badano

nie badano

nie badano

nie badano

0,0%

68,75%

68,75%

68,75%

19

I

ll

lll

lV

nie badano

nie badano

nie badano

nie badano

0,0%

56,25%

56,25%

56,25t"

nieistotny statystycznie spadek odsetka komorek wyka-
nĄących wady główne (9,4oń). Po drugim wirowaniu,
ruchliwość plemników równiez nie uległa znacznel zmia-
nie, jednakze odsetek plemnikow wykazuja.cych głórł,ne
i podrzędne wady morfologii uległ dalszemu obnizeniu
do wartości wynoszących kolejno 6,7% i 4,Ioń,

Mimo że pr epar at okazał si ę nie skute czny przy o czy sz-
czaniu nasienia z wirusa, to moze być przydatny do po-
zyskiwania morfologjcznie prawidłowych plemników od
niezakażonych ogierów. Proces wirowania plemników nie
przyczynił się bowiem do obnizenia ich aktywności ru-
chowej, doprowadził natomiast do oddzielenia morfolo-
giczńe prawidłowych męskich komórek ro zr o dczy ch. P o
zastosowaniu tej metody doszło do swoistej selekcji męs-
kich gamet, polegającej na tym, ze do osadu migrowały
niemal wyłącznie plemniki cechujące się prawidłową
morfologią totez nasienie odwirowanę zawierało istot-
nie mniej plemników o wadach morfologicznych. Moz-
na wyrazić przypuszczenie, ze głównie komorki o pra-
widłowej budowie strukturalnej wykazują aktywność
ruchowal umożliwiającą przejście do osadu przez war-
stwy preparatl o rożnej gęstości. Warto ponadto wspom-
nieć, że odwirowane nasienie zawterało niemal wyłącz-
nie komórklrozrodczę bez jakichkolwiek obcych domie-
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szek (elementy rnorfotyczne krwi, nabłon-
ki). Pytanie, dlaczego w warstwie osadu
nie zanotowano. progresywnie zwiększa-
japego się po wirowaniach odsetka plem-
ników o ruchu prawidłowym, pozostaje
otwarte. Byc moze należy brać pod uwagę
,,straty" w ruch liwości, ulrnikaj ąc e z gwał-
townego procesu resuspensji osadu plemni-
ków. Problem ten wymaga dalszych badań.

Pełnowartoścjowa sperma poddana
dr,vukrotnemu wirowaniu cechuje się za-
dowalającą (*yr9ką) jakością itl vitt,o, co
przemawia za jej przydatnością do celów
sztucznej inseminacji. Potencjalnie istnie-
je rł,ięc rnozliwość zastosowania opisanej
procedury w celu usunięcia z nasienia
plen.nikow o nieprawidłowej morfologii,
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