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Wzro st zaintere s owania ho dowlą t zagadnieniami
rozrodu psów rasowych stwarza koniecznośc podej-
mowania badań twdrażanta do praktyki weterynaryj-
nej współczesnych metod diagnostycznych i bioteeh-
nologicznych stosowanych dotychczas jedynie w od-
niesieniu do zwierząt gospodarskich. W ostatnich
latach cotaz powszechniej wykonywane są u psów
zabie gi sztllcznej ins eminacj i, kons erwacj i nasi enia
w niskich temperaturach oraz przeprowadzana jest
diagnostyka laboratoryjna mająca na celu precyzyjne
ustalenie optymalnego terminu unasienniania. Postęp
współczesnej hodowli psów opiera się na kojarzeniu
osobników dobranych w oparciu o pożądane cechy tzw.
eksterieru. W sytuacjach, gdy krycie nie może dojśc
do skutku ze wzgiędu na brak odruchu tolerancji u sa-
micy, agresję, awersję do reproduktora, obnizone libi-
do sexualis, dysproporcję pomiędzy wielkością psa
a suki lub pomiędzy rozmiarami naruądu płciowego
samca i samicy,, uzyskanie potomstwa od wybranych
osobnikór,ł, nie byłoby mozliwe bez altęrlatywy dia
krycia, jaką jest szhlczna inseminacja.

*)Opracowanie wykonano w ralnach projektu badawczego KBN 3 PO6K
004 23.

Zńteg sztlcznej inseminacj i nasieniem świezym nie
nastręcza większych problemów i jest wykon}a]vany
obecnie rutynowo, jako że w tym przypadku wystar-
czające jest dopochwowe zdeponowanie nasienia.
Osiągane w tym zakresie wyniki inseminacji zbliżają
się do wskaźników płodności i plenności samic noto-
wanych przy unasiennianiu odbywającym się drogą
krycia (4, I0, 14). Wykorzystywanie nasienia podda-
nego konserwacji w niskich temperaturach wymaga
natomiast domacicznego wprow adzęnia nasienia. Ze
względu na urvarunkowania anatomiczne (23) zabieg
ten jest u suk niezmiernie kłopotliwy i v,lymaga zwy-
klę zastosowania specj alisĘc znego sprzętu. P ocząw -
szy od końca lat 60. XX wieku przeprowadzono wiele
badań nad skuteczno ścią różnych metod domacicznej
inseminacji suk nasieniem poddanym konserwacji
w niskich temperaturach otaz w stanie płyrrnym (5,14,
16, 19,21 ,33).

Czas trwania cieczki, tj, fazy proestrus I oestrus
cyklu jajnik9weg9 suk jest niezwykle długi w porow-
naniu z samicami innych gafunków zwierząt domo-
!\Tch. Ztego względu kluczowąrolęw zakresie uzyski-
wanej skuteczno ści inseminacj i odgrywa umiej ętność



pr ecyTyjnęgo ustalenia optymalnego terminu unasien-
niania samicy. Innym, równie waznym czynnikiem
warunkującym wyniki inseminacji jest jakośó nasie-
nia, aw szczególności liczba plemników o ruchu pra-
widłowym, wprowadzona do narządu płciowego suki.

lnseminacja domaciczna
Domaciczne deponowanie nasienia dokonywane jest

- ze względów eĘcznych - niemal wyłącznie drogą
ins eminacj i transcerwikalnej (ang. TCI-Trans cervical
insemination). Unasiennianie domaciczne metodą
chirurgiczną po dokonanej laparotomii lub techniką
laparoskopową ograniczyło się niemal wyłącznie do
eksperymentów przeprowadzonych na nvierzętach do-
świadczalnych (1, II, 22,30). W większości krajow
prawidłowo pojmowany dobrostan zwierząt ntę uza-
sadniapotrzebydokonywaniazabtegówchirurgicznych
w celu uzyskania potomstwa, nawet od bardzo cen-
nych pod względem genetycznym psów hodowlanych.

Kateteryzacja szyjki macicznej u sukjest zabiegiem
niezwykle trudnym. Unasiennianie domaciczne stosuje
się zazwyczaj przy wykorzystaniu dawek insemina-
cyjnych konserwowanych w niskich temperaturach.
Pogorszenie jakości nasienia, do którego dochodzi
po dczas mr ożenta i r ozmr ażania, warunkuj e koniecz-
ność wprowadzenia go po rozmrożęniu wprost do
macicy. Ze względu na krótki czas przeżywalności
pl emnikow poddanych kriokons erw acjt, przed zabie -
giem szfucznej inseminacji konieczne jest precyzyjne
określenie optymalne go terminu unasienniania odpo-
wiadaj ącego ob e cno ś c i w j aj owod ach dojrzaĘch, go-
towych do zapłodnienia oocytow (8). Wedle opinii
większości badaczy i praktykóą najbardziej pewną
drogą do uzyskanta ciĘy przy wykorzystaniu nasie-
nia konserwowanego w niskich temperaturach jest
unasiennianie domaciczne. Tezę tę potwierdza więle
eksperymentów przeprowadzonych na licznym (ponad
300 suk) materiale zwtęrzęcym (9, I7). Andersen (1)
nie uzyskał ciĘy po dopochwowym zdeponowaniu
nasienia rozmrozonego, a wyniki Olarai wsp. (22) oraz
Farstada @)bvĘ niskie i wynosiĘ odpowiednio25oń
i29% suk ciężarnych po unasiennianiu dopochwowym.

Unasiennianie metodą nO]weską

W 1975 r. Andersen (2) opracował jako pierwszy
nieoperacyj ną (transcerwikalną) metodę domacicznej
inseminacj i suk, adaptuj ąc technikę stosowaną wcześ-
niej u lisów Polega ona na zastosowaniu dwoch wspoŁ
śro dkow o pr zeb ie gaj ących kate terów - zewnęt r zl:re go,
grubszego i wykonane go ztworrywa sńucznego)ptzez
który do szyjki macicy wprowadzony jest metalowy
kateter o małej średnicy zakończony kulką (ryc.I,2).
Zestawy kateterow dostępne są w 3 rozmtarach.
U większości samic metoda ta nie wymaga stosowa-
nia środków znieczliających. Technika inseminacji po-
Iega na wprowadzeniu końca kateteru zewnętrznego
w okolicę portio vaginalis uteri. W tym czasie lewa
ręka przezpowłoki brnszneustala szyjkę macicy i po-

Ryc. 1. Katetery stosowane w celu domacicznej inseminacji
suk (metoda norweska); kateter zewnętrzny i właściwy me-
talowv kateter domacicznv

Ryc. 2. Inseminacja domaciczna metodą norweską - koniec
metalowego kateteru wprowadzany jest do trzonu macicy
(widok od dołu)

przęz lekkie przemieszczęntę macicy w kierunku do-
brzlsznym dochodzi do sytuacji, gdzie oś szyjki ma-
cicznej staje się przedłużeniem osi kateteru. W łm
momencie możliwe jest wprowadzenie metalowej pi-
pety (kateter wewnętrzny) przez kanał szyjki do trzo-
nu macicy (2, I 4, 3 3 ). Technika ta wyma ga dużej wpra-
wy i odpowiedniego sprzętu. Jest ona czasem zawod-
na u suk dużych, otŁllszczonych i nerwowych, gdzie
omacylvan ie przez powłoki br zlszne j e st utrudnione.
Nalezy równiez dodać, że przy niepowodzeniu w ka-
teteryzacji szyjki mactcznej tą metodą nasienie nie
powinno być w ogole deponowane do narządu płcio-
wego suki. Dochodzi wtedy bowiem do syfuacji, gdy
niemal cała objętość nasienia cofa się i wypływa na
zew nątr z pr ze str zenią p omi ędzy metal o wym a p l a sti -
kowym kateterem. Przy braku wprawy opisylvana tech-
nika inseminacji niesie ryzyko perforacji ściany drog
rodnych.

Opisaną technikę unasienniania poleca wielu auto-
row zajmujących się omawianą problemałką (6, 10,
I 4, I 5), w szczegolności w przypadkach wykorzysty-
wania nasienia poddanego konserwacji w niskich tem-
p eraturach. L inde - F orsb erg i F orsb erg (I 6) tlzy skali za
pomocą tej metody inseminacji odpowiednio 83,8%
i69,3oń suk cięzarnych po zdeponowaniu nasienia
świezego lub rozmrożonego, Liczebnośó miotów
w grupie samic inseminowanych nasieniem świezym
była o 2l,5ońniższaw porównaniu z miotami uzyska-
nymi po kopulacji, Zkolęi p,lenność_p_rzy unasiennia-
nlu naslenle m r ozmr ożonym była o 23,30ń niższa w po-
rownaniu z,przypadkam!, w k!órych zastosowano do
inseminacji nasienie świeze. Natomiast Rota i wsp.
(24) stosując tę metodę inseminacji zanotowa|i o 25oń
wyższy odsetek suk szczennych niż w grupie samic
unasiennianych dopochwowo. Na podstawie analizy
wyników 327 zabiegów sztlrcznej inseminacji Linde



Ryc. 3. Optyka sztywna z cewnikiem służącym domacicznej
inseminacji suk; płaszcz diagnostyczny endoskopu

ą unaslennlanra nasleniem p oddanym konserwacj i w nis-
kich temperaturach wyniosła 83,3oń, a plenność 7,5
szczęnięcia w miocie. Zkolęi Liibke i Giinzel-Apel
(18), stosuj ąc powyższą metodę inseminacji, oszaco-
waĘ j ej skuteczno ś c na 7 7,8oń i 6 4,3oń suk ciężarnych
przy wykorzystaniu nasienia świeżego lub rozmrozo-
nego. Podobne wyniki uzyskali inni autorzy (9,I7).

W celu sztlcznej inseminacji metodą waginosko-
pową stosowane sąw praktyce róznego rodzaju endo-
skopy o średnicy 3-10 mm, dostosowanej do wielkoś-
ci samicy. WykorzysĘwane są w tym celu zarówno
optyki sztywne, jak i giętkie (ryc. 3,4).Kateteryzacjt
szyjki macicy mozna dokonyłv ac poprzez wprowadza-
nie cewnika giętkiego przezkanał roboczy endoskopu
lub poprzez njęzależne wprowadzenie przez pochwę
sztyłvnego kateteru małej średnicy (ryc. 5), wykona-
nęgo z metalu lub tworzylva sztucznego (20).

W przeprowadzonych w kraju badaniach wstępnych
nad zastosowaniem opisywanej metody inseminacji
suk uzyska no pT zy tlży ctll nas ienia r ozmr ożone go o d-
setek samic ctężarnychwynoszący 58,3oń, a plenność
miotów kształtowała się średnio na poziomie 5 ,5 ( 1 9).

Ryc. 4. Zabieg unasienniania suki z wykorzystaniem optyki
giętkiej endoskopu

i wsp. (17) stwierdzilt,żę skutecznośc norweskiej me-
tody unasienniania oraz klasycznej inseminacji do-
p o chwowej nasieniem r o zmr ożonym wynio sły 8 4,4o^
i 58,90^. Podobne wyniki uzyskali inni autorzy (5,1),
Zkolei z danych przedstawionych przęz Farstada (4)
wynika, ze skuteczność krycia, inseminacji domacicz-
nej nas ieniem świezym, r ozml ożony m or az insemina -

cji dopochwowej nasieniem świeżym za pomocą opi-
sanej techniki wynio sła o dpowied nio,. 9 2Yo, 8 4oń, 67 oń

i25%.

Metoda nowozelandzka

Metodę inseminacj i domacicznej z wizualizacją
okolicy portio vaginalis uteri za pomocą endoskopu
opracowała Wilson (32, 33) , Oryginalna technika prze-
widuje zastosowanię endoskopu sztywnego - cysto-
uretroskopu o długości roboczej 29 cm, wyposazone-
go w płaszcz diagno sty czny. Katetery zacj a szyj ki ma-
cicy dokonyrvana jest za pomocągiętkiego cewnika.
Po wprowadzeniu opĘki endoskopu w okoltce para-
ceryix i szyjki macicznej cewnikwprowadzany jestpod
kontrolą wzroku w kierunku dogrzbietowym do kana-
łu szyjki i trzonu macicy. Technika ta w większości
przypadków nie wymaga stosowania środków znięcnt-
lających. Uzyskana ptzez Wilson (32) skutecznośc

Ryc. 5. Wprowadzanie kateteru do szyjki macicznej suki przy
endoskopowej wizualizacji wnętrza pochwy

Metoda lapatoskopowa
Inną meto d ąp ozw alaj ącą na omini ęc i e b ari ery s zyj -

kowej jest bezpośrednie zdeponowanie nasienia do
macicy przy zastosowaniu laparoskopii. Wg metody
opracowanejptzez Silvę i wsp. (28) endoskop sztyw-
ny z opĘkąśrednicy 8 mm wprowadzany jest do jamy
brzusznej poprzęz trokar umieszczony w linii białej
1 cm doogonowo od pępka. Odma otrzewnowa jest
wytwarzanapoprzekłuciupowłokbrzusznychigłąVer-
resa 1 cm dogłowowo od pępka. Kleszczyki umozli-
wiające uchwycenie macicy i przemieszczanle innych



narządów w jamie brzusznej wprowadzane sąpoprzez
trokar wkłuty 2-3 cm dobocznie od przedostatniego,
prawego sutka. Nasienie wprowadzane jest za pomo-
cą wenflonu wprost do rogów macicy po przekłuciu
ściany macicy poprzęz powłoki brzvsznę. Uzyskiwa-
nę pr.zy zastosowaniu.tej metody wyniki s.ztlcznego
unaslennlanla naslenrem rozmrozonym 1 SWleZym
wyniosĘ kolejno 60% i rc}% suk szczenny ch (27, 28).
Zwierzę leżące w znieczuleniu ogólnym otrzymuje
dawkę inseminacyjną w dniu 3. i 5. po przedowula-
cyjnym wylewie LH. W praktyce metoda ta nie jest
akceptowan a ptzez właścicieli suk.

!nseminacja p0 dOkonaniu lapatotomii
Technika ta przewiduj e wyosobnienie macicy z cię-

cia w linii pośrodkowej i zdeponowanie dawki inse-
minacyjnej po przebiciu ściany macicy igłą iniekcyj-
ną. Po wprowadzeniu nasienia miejsce wkłucia igĘ
powinno być dokładnie zas4Ąe. W przypadkach jed-
nostkowych technika ta dała zadowalające rezaltaty
(1, 11). Pierwsze dane o skuteczności inseminacji tą
metodą przy wykorzystaniu nasienia rozmrozonego
przedstawił Andersen (1), który uzyskał miot składa-
jący się z 3 szczentąt. Ferguson i wsp. (6) otrzymali
jedną ciĘęw wyniku przęprowadzęnta w ten sposób
inseminacji 2 suk. Podobnie Giinzel-Apel i Thiet (11)
pr zepr ow adzlli ldany zab ie g unas i enni ani a t ą te chni -
ką a Olar i wsp. (22)vyskali dwie ciĘetttrzech suk
poddanych inseminacji. Z kolei Tsutsui i wsp. (30)
unasiennił skutecznie 9 spośród 10 sukpoddanych in-
seminacji suk nasieniem rozlnro żonym. Ze względów
eĘcznych metoda ta nie znajdlje szerszego zastoso-
wania w praktyce weterynaryjnej.

Dawka inseminacyjna
Istnieją różne i często sptzeczne doniesienia doĘ-

czące minimalnej dawki inseminacyjnej nasienia psa,
która zap ewn iaŁaby s aty s fakcj onuj ąc e wyniki unasi en-
niania suk. Eksperymentalne prace nad minimalnąltcz-
bą plemników zapewniających zapłodniente in vivo,
przeprowadzone przęz Tsutsui i wsp. (3I) wykazŃy,
ze wystarcza I x 10? plemników w 0,1 ml nasienia
wprowadzonych bezpośrednio do kazdego z rogów
macicznych oraz 2 x 106 plemników wprowadzonych
do jajowodów. Nóthling i wsp. (21) stwierdzllt, żę
wprowadzenie domaciczne 100 x 106 plemnikow o ru-
chu prawidłowym pozw alauryskac opĘmalne wskaź-
niki płodności i plenności suk. Zdeponowanie mniej-
szejliczby plemników, wynoszącej 80 x 10ó, obniza
istotnie współczynnik określający stosunek pęcherzy
płodowych do liczby ciałek żóĘchna jajnikach suki
(implantation rate). Podobnie Farstad i Andersen Berg
(5) stwierdzilt, że w dawce inseminacyjnej powinno
znajdować się minimalnie ok. 100 mln plemników
ruchliwych. Powszechne jest zatęm przekonanie, że
wystarczającąIiczbądlaosiągnięciazadowalających
wyników sztlcznej inseminacji jest 150-200 milionów
plemników o ruchu prawidłowym (2, I0, I 5, 25, ż6).

Fontbonne i Badinand (7) przeprowadzali insemina-
cję wg metody norweskiej przy użyciu l32mlnplem-
ników i uzyskali 73,60^ suk szczennychoraz5,5 szcze-
nięcia w miocie. Silva i wsp. (28) z równym powo-
dzeniem zastosowali inseminacj ę domaciczną z lĘ -
ciem laparoskopu oraz dopochwowąprzy zdeponowa-
niu do natządupłciowego samicy 200 mlnplemników
wykazującychw 600ń ruch prawidłow.Z kolei Wilson
(32), stosując unasiennianie przy pomocy wagino-
skopii, zastosował a 2-3 -I<r otną inseminacj ę przy wpro-
wadzeniu do narządu płciowego samicy 30-160 mln
plemników ruchliwych, uzyskując korzystne wyniki
płodności suk wynoszące 60-100% suk cięzarnych.

Ustalanie 0ptymalnego teminu unasienniania

W celu ustalenia optymalnego terminu unasiennia-
nia konieczne jest przeprowadzenię dodatkowych ba-
dań suk. Wyniki tych badań lntpełntając się wzajem-
nie pozwal aj ą na uzyskanie relaĘwnie miarodaj nych
informacji diagnostycmych. W fazie oestrus, d. w okre-
sie okołoowulacyjnym cyklu rujowego, w badaniu cy-
tologicznym wymazów pochwowych, obsenvuje się
wysoki odsetek komórek powierzchownych skeraty-
nizowanych, wykazuj ących powinowactwo do barw-
nikow kwaśnych. W badaniu waginoskopowym po-
między 3. a]. dniem po wylewie przedowulacyjnym
LH obserwuje się charakterysĘczny obraz błony ślu-
zowej pochwy właściwej. Widoczne są specyficznie
zapadnięte fałdy błony śluzowej o osĘm obrysie, ,,po-
marszczenle" błony śluzowej, a wskutek ustępowania
obrzęku w obrębie narząduwyfłarza się przestrzeń
umozliwiająca łatwe operowanie opłką endoskopu
(Iż). Oznaczenie stęzenia progesteronu we krwi ob-
wodowej pozwala na określenie tzw. dnia zerowego
cyklu, tj. terminu, w ktorym stęzenie LH osiąga mak-
symalne wartości. W łm czasie dochodzi do wzrostu
stężenia progesteronu ponad wartości podstawowe.
Analiza dynamiki zmjan stęzenia progesteronu p ozv{a-
la na ustalenie optymalnego terminu krycia suki. Inrrą
mgt9dą określającą opĘmalny termin krycia i sztucz-
nej inseminacji sąpomiary oporności elektrycznej ślu-
zu pochwowego. W okresie okołoowulacyjnym opor-
ność ta, po wcześniejszym wzroście, zaczyna gwaŁ
townie sp adać. Szhrczna ins eminacj a nasieniem świe -

Ąm przeptowadzanajest z reguĘ 2 razy w odstępie
48-godzinnym, Polecane jest czasem) aby sztaczne
unasiennianie nasieniem świez ym przępr ow adzać
w odstępach 3-dniowych począwszy od 2.-3. dniapo
wystąpieniu u suki odruchu tolerancji lub zaobserwo-
waniu cytolo gicznych symptom ów fazy o e s tru s, aż do
momentu rczpoczęcia fazy dioestrus. Skuteczność
sztucznej inseminacji jestvłyższa. jeśli zabieg lvyko-
nywany jest 2-,3- lub 4-krotnie w odstępach kilku-
dniowych, w porównaniu z prrypadkami, gdy unasien-
nianie przeprowa dzanęj est j ednokrotnie (4, I 4, 29).

Nasienie poddane konserwacji w niskich tempera-
turach naleĘ deponować do narządu płciowego suki
jedynie po dokładnym ustaleniu dogodnego terminu



unasienniania w oparciu o badanie hormonalne. Opty-
malnym terminem unasienniania suk nasieniem roz-
mfozonym jest okres pomiędzy 4. a 7. dniem cyklu
rujowego samicy, tj, pomiędzy 4.a 7. dniem po wyle-
wie przedowulacyjnym LH. Jak wcześniej wspomnia-
no, termin, w któnlm dochodzi do przedowulacyjne-
go wylewu LH, można po średnio ustalić na p o dstawie
pomiarów stęzenia progesteronu we krwi obwodowej.
Wskazanę jest 2-3-krotne powtórzenie sztucznej
inseminacji nasieniem rozmrożonym w odstępach
24-godzinnych (3, 8, 12, 13, 20).
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Aquatic animal health code (Kodeks zdrowiazwie-
rząt wodnych), OIE, 6 łvydanie,Paryż2003, stron
165, cena 40 euro.

Jest to szóste wydanie międzynarodowego kodeksu zdro-
wia mvieruąt wodnych, w którym opublikowano znowelizo-
wane przepisy dotyczące chorob zakaŹnych i inwazyjnych
ryb, mięczaków oraz skorupiakóą podlegających obowiąz-
kowi zgłaszania, jak równiez odnośne procedury stosowane
przy imporcie i eksporcie. Przepisy te, opracowane przęz
kompetentnych autorów w formie standardóą instrukcji lub
za7eceń, zostały zatwierdzone podczas 71. Generalnej Sesji
Delegatów OIE w maju 2003 roku. Kodeks składa się z sześ-
ciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym podano definicję
ttżytych terminów oraz ogólne przepisy doĘczące między-
narodowego handlu zwięrzętami wodnymi i pochodzącymi

od nich produktami, w tym rowniez transpotlu. W kolejnych
trzech rozdziałach zamięszczono szczegółowe przepisy obo-
wiązujące przy poszczególnych chorobach ryb, mięczaków
i skorupiaków zwalczanych z urzędu wrazzĘtęriami uzna-
wania kraju lub określonych rejonów (zbiomików wodnych)
za wolne od odnośnych chorób. kozdziałpiąĘ zawiera wska-
zania sanitarr'ę przy pobier:-niu próbek krwi do badań diag-
nostycznych, szczępięniach profi lakty czny ch oraz opisy
metod odkażania ikry i zbiomików wodnych. W rozdzialę
szóstym zaprezęntowano wzory międzynarodowych świa-
dectw zdrowia zwierząt wodnych i pochodzących od nich
produktów obowiązujących w eksporcie czy imporcie. Ko-
rzystanie z kodeksu ułatwia zam7eszczony na ostatniej stro-
nie alfabetyczny indeks Lazw i czynników przyazynorych
chorób p o dl e g aj ącyc h ob owi ązk ow i z głaszania,

stąnisłąw wołoszvn


