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Semen collection in tomcats using electro ejaculation
Summary

Artificial insemination and assisted reproduction techniques in cats are uncommon in Poland, mostly
because of problems with semen collection. Electro ejaculation seems to be the only method in untrained
tomcats. However it requires special equipment and is unpopular due to the level of distress in the animals
causedlby the procedure. Objective methods estimating pain or discomfort are rarely available.

In this,§tudy the electro ejaculation procedure was performed in tomcats under genera} anesthesia (xylasine
+ ketamine) immediately before orchiectomy. An endorectal electiode was used and electrical stimuli of 2-6Y
applied in a maximum of 3 series, 10 sti muli per series. Semen was collecte d in 57 .lo/o of cases. Motility was
observed on average in 47oń of spermatozoa and 74.5o/o of spermatozoa were estimated as morphologically
normal. Detached heads and wrapped tails were the most frequent abnormalities. Plasma cortisol concentra-
tion varied largely among individuals. Mean cortisol values did not significantly differ amongst the cats
before and after stimulation. Electrocardiography examination showed only a slight change in the heart rate
and mean electrical axis; however these changes were not clinically significant. Electro ejaculation did not
cause short term negative side effects on the cardiac muscle; however more testing would be needed to deter-
mine long-term effects. In conclusion, electro ejaculation could be a practical method of semen collection in
tomcats. The procedure is not ef{icient in all cases. Determining the presence of distress in the cats during
electro ejaculation requires further investigations.
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Nasienie od kotowatych pozyskuje się w celu jego
oceny jako elementu kwalifikacji rozpłodowej samca,
do sztucznego unasiermiania nasieniem świezym, kon-
serwacji w niskich temperaturach (24) lub technik za-
płodnienia in vitro (13). Wykorzystuje się zarówno
plemniki ejakulowane, jak i pochodząc e znajądrzy po
orchiektomii. Ta ostatnia metoda, choctaż stosowana
w pracach eksperymentalnych (9),związana jest znię-
odwracalnąutratą gonady, co w przypadku wybitnych
reproduktorów lub osobników unikalnych jest nie do
przyjęcia, Do metod pobierania nasienia drogą ejaku-
lacjtnależą: ejakulacja przy użyctu sztlcznej pochwy
oraz elektroejakulacja. O ile pozyskanie nasienia za
pomocą sztucznej pochwy wymaga wytrenowania
samca w tym zakresie, o tyle metoda elektroejakulacji
możebyc stosowana dorażnię i dlatego jest aktualnie
jedynym sposobem pobierania nasienia od osobników,
które w zamierzeniu są dawcami sporadycznymi lub
j ednorazowymi. Metod a ta ma takżę szcze golne zna-
czenie w technikach wspomaganego rozrodu u dzikich
kotowatych, u których nasienie można uzyskać wy-
łącznie p o zasto s owaniu sedacj i farm akolo gicznej (2 l,
ż2). D ziaŁanie b odzc ami e lektrycznymi p owoduj ę r oż-

nego stopnia reakcje uboczne, których ocena z punktu
widzenia dobrostanu zwierzęcia wydaje się koniecz-
na dla pełniejszego spojrzenia na tę metodę.

Ob i ekĘwna o cena doznań rw ier zęcia je st niezmier-
nie trudna z uwagi na zróżnicowaną indywidualnie
podatność nabodżcę i róznorakie formy reakcji, co
w warunkach sedacj i farmakolo g icznej j est dodatko -

wo komplikowane. Brak jest takze jednoznacznych
wskaźnikow bólu, jak i negatywnych odczuc określa-
nych ogólnie jako cierpienie (distress). Stosowane są
w tym celu wskaźniki subiektywne (np. skale wizual-
ne) lub obiektyłvne, jak np. pomiary stęzeń kortyzolu,
glukozy, endorfin.

W badaniach własnych dla oceny skutków ubocz-
nych elektroejakulacji u kocurów wykorzystano ba-
dani e e 1 ektro kardi o gra ftczne or az p omlar s tęzen i a ko r-
tyzolu we krwi.

Ocena właściwości nasienia kota jest związana
z mozliwościami jego pozyskania. Objętość ejakulatu
jest bardzo mała. W jednym eksperymencie metodą
elektroejakulacji uzyskano nasienie w objętości od 30
do 9ż pl (17), podczas gdy w innych badaniach wiel-
kość ta wahała się między 18 a202 (1 0) lub 1 1 0 a 490 pl,



co przewyższało objętość ejakulatów otrzymanych
przy uĘciu sńrcznej pochwy, która wynosiła 30-90 pl
(8). Według tych samych autorow żywotność plemni-
ków była na poziomię 70-950ń, a ruchliwość 60-90%
(8, 1 0). Odsetek plemników morfologic zntę zmienio -
nych był niski i wyniósł (oprocz 3-I0% plemników
ntedojrzaĘch) średnio 4,8-8,5 (10), chociaż inneźrod-
ła określajągo na <30, au dzikich kotowaĘch nawet
powyżej 60 (4). Nie jest dokładnie sprawdzone, jaki
udział plemników wadliwych wpływa na p o gorszenie
płodności. Wiadomo, że końcowe dojrzewanie plem-
ników i uzyskiwanie przez nie zdolności do zapłod-
nienia odbywa się podczas ich przechodzenia ptzęz
najądrze. W badaniach morfologii plemników pocho-
dzący ch z r ó żny ch fra gmentów naj ądr zy z aob s ęrwo -
wano, że proporcje w występowaniu pewnych wad
zmteniająsię. Mianowicie, odsetek plemnikow z nie-
którymi wadami pochodzącymi z jąder (przede wszyst-
kim dotyczącymi główki) ulega zmniejszeniu w na-
jądrzu, podczas gdy inne wady (witki) nasilają się, są
zatem p o cho dz eni a naj ądrzow e g o (2 ) . D o ś wi a dczenta
z unasiennianiem kotów wskazują na dodatnią kore-
lację dawki inseminacyjnej plemnikow z odsetkiem
ciąży (18, l9).

Celem pracy była ocena przydatności elektroejaku-
lacji jako metody pozyskiwania nasienia od kotów -
sporadycznych dawców oraz jej wpływu na dobrostan
pacjentow.

Materiał imetody
Badania wykonano upTzęznaczonych do kastracji kocu-

row,w typie kota europejskiego w wieku od 7 miesięcy do
5 lat o nieznanej aktywności kopulacyjnej i płodności. Za-
biegowi elektroejakulacji poddano 1B kotów, z czego I7
jednorazowo, jednego zaś czterohotnie. Ogółem przepro-
wadzono 2I prób pozyskania nasienia.

Przed zabiegiem zwierzęta poddawano znieczulen tu przy
uży cil ksylazyny i ketaminy. D o elektro ej akulacj i zasto s o -

wano sondę ztworzywa sztucznego o długości 8 cm i śred-
nicy 8 mm wyposażonąw 4 elektrody okręzne o szerokoś-
ci 5 mm (ryc 1). Stosowano impulsy elektryczne prądem
o napięciu 2-6Y w seriach po 10 impulsów, przy czymza-
równo liczbę serii (maksymalnie 3), jak tez wielkość na-
pięcia dostosowano do indywidualnej wrazliwości zwie-
rzęcia. Przerwy pomiędzy seriarni wynosiły 30 sekund. Eja-
kulacj a powodował a zakończenie procedury.

U 4 kotów przeprowadzono badanie EKG według na-
stępuj ącego schematu: 1 ) przed znieczuleniem, 2) po znl,e-
czuleniu, przed I. serią impulsów, 3) po 1. serii impulsów,
4) po 2. serii impulsów, 5) po 3. serii impulsów.

Badanie wykonano aparatem Aspel 85 AsCARD izapi-
sano w odprowadzeniach I, II, III, aVL, aVF i aVR. Czu-
łość aparatu wynosiła 1 mV: 10 mm, a szybkość przesu-
wu taśmy 50 mm/s. Zapis EKG wykonano l czterech
kotów w pozycji \eżącej na prawym boku. Elektrody kro-
kodylkowe przyczepiono na skórze fałdów kolanowych oraz
nad gluami łokciowymi. Przęd przyczepieniem elektrod
skóra została przetarta roztworem alkoholowym. Analiza
danycb zostaławykonana w następujący sposob: częstotli-
wość i miarowość akcji serca, wiodący rytm, analiza za-
łamków, kompleksów, odstępów i odcinków w odprowa-
dzeniu II.

W 8 przypadkach pobrano obwodowąkrew zylnąw celu
oznaczenia stęzenia korlyzolu. Pobranie krwi wykonano po
znieczuleniu , przed 1. serią impulsów oraz po 15 minutach
od r ozpoczęcia stymulacj i.

Surowicę przechowano w temp. 23"C do czasllbada-
nia. Kortyzol oznaczano metodą RIA bez ekstrakcji. Błąd
wewnątrzseryjny wynosi 10,0 + 0,1oń, zakres krzywej ka-
libracyjnej 12,5-800 pg/probkę (1 1).

Nasienie badano natychmiast po pobraniu przy użyciu
mikroskopu świetlnego, oceniając gęstość oraz indywidu-
alny ruchplemników. Do oceny gęstości stosowano 4-stop-
niową skalę: gęste, średnio gęste, rzadkie, oligospermia.
Ruchliwość określano jako odsetek plemników o ruchu
postępowym. Następnie nasienie nanoszono na szkiełko
podstawowe i wykonywano rozmaz, ktory utrwalano
odczynnikiem May-Gńnwalda przez 5 minut. Po przepłu-
kaniu buforem fosforanowym (pH 7,4) barwiono 10%
odczynnikiem Giemsy przez 30 minut. Oglądano pod imers-
ją dokumentuja.c morfologię plemników. Ocenę morfolo-
gii plemników przeprowadzano dwukrotnie, licząc plem-
niki uznane za normalne i zmienione, za wynik zaś przyję-
to średnią arytmety czną z ty ch obliczeń.

Wyniki iomówienie
O ile biotechnologia rozrodu kotowatych w zakre-

sie technik in vitro poczyniła ostatnio znacznę postę-
py, to rozrodwspomagany, w tym sztgczna insemina-
cja nie są u kotów wykonyrvane rutynowo. W Polsce
metodatarówniez sięnie rozwlja,między inrrymi z po-
wodu trudności w pozyskaniu nasienia.

W badaniach własnych spośród 18 kocurów nasie-
nie uzyskano od I0,przy czym od jednego trzykrot-
nie, zatem na 2I prób pobierania nasienia było 12
(51,I%) skute cznych. Impulsy elektryczne sto s owano
w 3 seriach po 10 impulsów lub do chwili ejakulacji.
W trzech przypadkach była to niepełna pierwsza se-
ria, w cztęręch- 1 seria, w czterech 2 serie i wjednym
2 serie oraz trzęcia niepełna, Maksymalne napięcie
prądu wyniosło w 15 przypadkach 3-4,5 Y, w 3 przy-
padkach 2-2,5 Y iw 3 przypadkach 6 V.

Ejakulat stanowiła różnej objętości kropelka barwy
od białawej do wodnistej. Z lwagi na skłonnośc do
szybkiego wysychania przystępowano natychmiast do
dalszych etapów oceny. Gęstość nasienia oceniono
dziesięciokrotnie jako średnio gęste, dwukrotnie jako
rzadkię. W dwóch przypadkach plemniki wykazywa-
Ę słabą ruchliwośó, w pozostałych I0 zaś odsetekRyc. 1. Przyrząd, do elektroejakulacji
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Ryc. 2. Normalne p|emniki kota

Ryc. 4. rętle lvitti

plemników o ruchu postępowym wyniósł od 30% do
600ń, śrędnio 47oń.

Sredni odsetek plemników morfologicznie normal-
nych (ryc. 2) wyniosł 74,5.Najczęściej występujące
wady stanowiły: luźne główki (15,3%) (ryc. 3) i pętle
witki (I2,0%) (ryc. 4). W niewielkim odsetku
(I,9%) stwierdzono zmienione kształty główki. Inne
wady notowano sporady cznie. Ponadto zaobserwowa-
no występowanie komorek nabłonkowych (ryc. 5)
i krwinek.

U zwierzątdo celów elektroejakulacji stosowane są
elektrody podłuzne lub okręzne, brak natomiast jest
porównania ich skuteczności. Axner i Linde-Forsberg
w publikacji internetowej opisują sondę wyposazoną
w 3 podłuzne elektrody. Autorzy ci przedstawiajątech-
nikę pobierania zakładającą 80 impulsow w trzech
seriach (30, 30 i 20) prądem o wzrastającym napięciu
od 2 do 5 V. W badaniach własnych stosowano impul-
sy o zbliżonych waftościach napięcia, ale posługiwa-
no się sondą wyposazoną w elektrody okręzne wpro-
wadzaneprzez odbytnicę na odległość 8 cm. Bodźce
elektryczne działaĘ zatem na nerwy inarządy mied-
nicy.Przypuszcza się, ze draznienie okolicy pęcherza
moczowego moze powodować domieszkę moczu do
ejakulatu, co jednak w niniejszym doświadczeniu
stwierdzono tylko w jednym przypadku.

Opisywana wielokrotna elektroej akulacja (22 pobra-
nia po 4 ejakulaty w czasie 32 tygodnl) połączona ze
znl,eczulęniem nie wpłynęła na zdolność ejakulacyjną
kotów. Autorzy stosowali 60 impulsow elektrycznych
na 1 elektroejakulację: 40 o napięciu 2Y i natych-
miast po nich 20 o napięciu 3 V. Stwierdzili duzą
zmienność między kotami i ejakulatami w zakresie
objętości i liczbyplemników. Drugi ejakulatw sekwen-
cji był istotnie większy od pierwszego. Ponadto ob-
serwowano tendencję do zwiększania objętości ejaku-
latow w miarę trwania doświadczenia (14). Ogolnie
obserwuje się bardzo duże indywidualne zrożnicowa-
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nie ejakulatów kotow w zakresie zarówno parametrów
ilościowych (obj ętość, koncentracj a, całkowita liczba
plemnikow, odsetek plemników morfologic znie pra-
widłowych), jak i ruchliwości.

U kotów poddawanych elektroej akulacj i dwukrot-
nie pierwszy ejakulat zawiera większy odsetek plem-
nikow wadliwych niż następny ejakulat (4), W bada-
niach własnych pozyskiwano tylko pojedynczy ejaku-
lat, co mogło być powodem zwiększonego odsetka wad
plemnikow.

Axner i wsp. (1) wykazali eksperymentalnie, ze elek-
troejakulacj a zwiększa w sposób istotny odsetek plem-
ników z wadami witki w porównaniu z plemnikami
pozyskanymi z ogona najądrzaod tych samych kotów.
ZnĄduje to potwierdzenie w wynikach badań włas-
nych, w ktorych pętle witki stanowiły znaczny udztał
plemników wadliwych. Nie stwierdzano natomiast
występowania kropli protoplazm aĘcznej,stanowiącej
jedną z częściej diagnozowanych wad nasienia u kota
domowego (1) i u dzikich kotowatych (22).Byćmoże
zastosowana metoda barwienia lub oceny mikrosko-
powej nie była odpowiednio czuła dla wykrycia tej
wady.

Wedfug badań badaniach skandynawskich (1), więk-
szy udziałwad witki w ejakulacie niz w ogonie nająd-
rzawskazuje, że częśc wad plemników może powstać
podczas lub po ejakulacji, Nie wiadomo, jaki wpływ
na to ma procedura elektroejakulacji, bo nalezałoby
porównać u tego samego kota nasienie pozyskane
w drodze elektroejakulacji znasieniem pobranym przy
użyciusztacznej pochwy. Ponadto przypuszcza się, ze
rozrzędzęnie nasienia po pobraniu moze powodowac
zagięciai zapętlenla witek plemników z powodu róż-
nic ciśnienia osmotycznego osocza nasienia lTozTzę-
dzalnika. Jednak w badaniach własnych nie stosowa-
no rozrzedzalników, a odsetek wad witki był stosun-
kowo wysoki.
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Tab. 1. Wyniki badania EKG kotów poddanych elektroejakulacji

1

przed znieczuleniem

Po 1, serii impulsów

Po 2. serii impulsów

Po 3. seili impulsów

7 min. po kaslracji

zM

zM

zM

zM

zM

180

260

300

280

260

0,040

0,045

0,040

0,040

0,040

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,06

0,08

0,06

0,06

0,06

0,04

0,06

0,06

0,06

0,06

0,30

0,35

0,30

0,35

0,40

0,1 8

0,1 4

0,11

0,12

0,12

+ 0,1

lz0

lz0

lżo

+ 0,1

+ 0,2

dwufazowy

dWulazOWy

-0,1

dWulazOWy

50

98

115

100

100

2

Po znieczuleniu, ptzed

elekttoeiakulacią

Po'l . serii impulsów

Po 2. seili impulsów

Po 3, serii impulsów

zM

zM

zM

zM 150

160

160

150

0,03

0,03

0,03

zmll

0,050

0,025

0,050

)nny

0,08

0,07

0,05

zmlenny

0,04

0,05

0,05

0,04

0,15

0,,l0

0,10

0.05

0,18

0,1 8

0,1 8

0 

"l8

lzo

lz0

lz0

lz0

+ 0,05

-0,05

dWulazOWy

dwulazowy

88

90

90

125

3

pned znieczuleniem

Po znieczuleniu, przed

e le klroeja ku la c|ą

Po 1. serii impulsów

Po 2. setii impulsów

Po 3, seili impulsów

zNM

zNM

zNM

zNM

zM

170

120

180

165

145

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,10

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,09

0,08

0,08

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,35

0,30

0,20

0,20

0,20

btak

0,20

bta k

0,18

0,18

lz0

zo

lz0

lz0

lz0

lzo

u|emny

lz0

dwulazowy

uiemny

0

60

60

55

60

4

przed znieczuleniem

Po znieczuleniu, ptzed

e lektloejaku lacją

Po 1. serii impulsów

Po 2. serii impulsów

Po 3. serii impulsów

zM

zM

zNM

zM

zM

180

120

200

240

240

0,04

0,03

0,04

0,04

0,40

0,10

0,05

0,10

0,10

0,10

0,07

0,06

0,08

0,06

0,07

0,04

0,04

0,04

0,04

0.04

0,30

0,15

0,15

0,05

0,10

0,18

0,18

0,15

0,12

0,15

lz0

lz0

lz0

lz0

lz0

dwugarbny

uIemny

uIemny

uIemny

ule mny

70

0

10

10

-20

Objaśnienia: ZM rytm zatokowy miarowy, ZNM - rytm zatokowy niemiarowy, IZO - izoelektryczny

Wydaje się, ze nasienie kotapozyskane metodąelek-
troejakulacji może byó wykorzystanę zarówno do
sztucznego unasienniania, jak tęż do tęchnik in vitro.

Wyniki badania elektrokardiografi cznego przedsta-
wia tab. 1. Wszystkie parametry zapisu EKG dla ba-
danych kotów przęd stymulacją mieściĘ się w nor-
mie. Jedynie średni wektor elekĘczny setca oraz czę-
stotliwość akcji serca zmienlĘ sięznacznie, natomiast
tylko w jednym odczycie średni wektor elekĘczny
serca był poza przyjętą normą dla kotów. Elektroeja-
kulacja nie wpĘnęła negatywnie na pracę mięśnia ser-
cowego w krótkim czasie u czterech zbadanych ko-
tow. Na podstawie przeprowadzonych badań ni e można
stwierdzić, czy zabięg wywiera opóźniony wpływ na
mięsień sercowy. Zntecztllenie ogólne powodowało
spadek średniej częstotliwości pracy serca. Najwięk-
szy jej wzrost zanotowano po pierwszej serii impul-
sów, a mianowicie o ok.54oń w stosunku do wańości
przęd impulsami, a o ok, I)Yo w stosunku do średniej
warto ści sprzed zniecnilenia.

Stęzenie koĘzolu we krwi kotów przed stymula-
cjąi 15 min. po stymulacji przedstawiatab.2, Srednie
uwzględniające i nie uwzględniające wartości skraj-
nych porównane testem T nie okazał się różne.

Dane piśmiennictwa (5,7) wskazują na trudności
w ocenie odczuwania bólu przez istoty niemówiące,

jak niemowlęta i zwierzęta.W tym celu stosowane są
m.in. skale numerycznę oraz badania neuroendokry-
nowe. Najwięcej doświadczeń i obserwacji doĘcry
bólu pooperacyjnego. W jego ocenie wśrod oznaczęi
hormonalnych jako przydatne wymienia się pomiary
stężeń katecholamin, kortyzolu iB-endorfiny (5). Dob-
bins i wsp. na podstawie przeprowadzonych przęz się-

Tab. 2. Stężenie kortyzolu we krwi kotów przed elektroeja-
kulacją i 15 min. po elektroejakulacji (nglml)

Objaśnienia: kursywązaznaczono wartości skrajne, * po odrzu-
ceniu wartości skrajnych

1

2

3

4

5

6

7

8

Średnio

Średnio*

27 ,7

27,5

80,1

25,1

9,0

3,8

10,6

1,3

23,1 x25,3

17,3 t 10,7

35,8

28,9

44,7

21,8

11 ,5

4,3

1 0,6

3,5

19,6 t 14,7

1 8,1 t 1'l ,0

+29

+5

-44,2

-13,2

+27,8

+'l3,2

0

+169,2

-15,2

+4,6
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bie badań lznaltpomiar skorygowanego stężenia kor-
Ęzolu (corrected serum cortisol concentration - róż-
nica aktualnego i przedoperacyjnego stęzenia korty-
zolu) za wskaźnik skuteczności środkow przeciwbó-
lowych (7). Według Willemse i wsp, (23) podstawowe
stężenie kortyzolu u kotów wynosiło 87 + 16 nmol/L,
Manipulacj e ręcznę i badanie skory powodowało na-
tychmiastowy wzrost stęzenia kortyzolu, przy czym
u kotów poddanych znięcntleniu (ketamina -| diaze-
pam) ten efekt był wyrażnię zmniejszony. Badanie bolu
pooperacyjnego u kotek po owariohisterektomii wy-
kazało wzrost stężenia korfyzolu wskutek stresu ope-
racyjnego i bólu, podczas gdy obserwacje obiektyw-
nych parametrów klinicznych (tętno, ciśnienie skur-
czowe krwi, częstość oddechów i ciepłota wewnętrz-
na) nie okazaĘ się przydatne j ako wskaźniki bólu ( 1 5 ).
Zanotowano tez istotnie wyższe stęzenie kortyzolu
u zwterząt operowanych w porównaniu z nie opero-
wanymi lub operowanymi i otrzymującymi leki prze-
ciwbólowe (16).

Samo znięczulenie może wywierać wpĘw na stę-
żenie korĘzolu,zreguĘ obniżając je, m.in. w drodze
zmniejszenia wrażIiwości na ACTH (12). U kotów
poddanych elektroej akulacj i w znięczulęniu ketami -
ną jak rowntężw grupie kontrolnej (znieczuleniebez
elektroejakulacji) doszło do istotnego wzrostu stęze-
nia kortyzolu we krwi w czasie póhoragodzinnej ob-
serwacji. W grupie doświadczalnej najwyższe stęze-
nie (95,1 nglml) zanotowano natychmiast po elektro-
ejakulacji, podczas gdy w grupie kontrolnej wynosiło
ono średnio 36,I nglml w tym samym czasie, a maksi-
mum wynoszące 62,8 nglml wystąpiło dopiero na po-
czątku ustępowan ia znieczulenia (6 ).

W badaniach własnych podczas zabiegu elektroeja-
kulacji, w momenci e działantaimpulsów elekĘcznych
obserwowano u większości zwieruąt silne skurcze
mięśni grzbtetu i kończyn tylnych oraz wokaltzację.
Srednie stęzenie kortyzolu utrzymywało się w grani-
cachZ0 nglml,przy czympomiary byĘ wykonywane
podczas znieczulenia. Zanotowano takżę dużę rożni-
ce indywidualne. Skłoniło to do wyodręb,nienia grupy
pomniejszonej o wańości skrajne, co jednak nie spo-
wodowało pojawienia się istotnościróżnic stęzeń kor-
tyzolll przed i po elektroejakulacji. Wzrost stęzenia
kortyzolu po elektroejakulacji zanotowano w 5 przy-
padkach, przy czymw cztęręch był on w granicach
5-29% wartości wyjściowej, a w jednym przypadku
wartości skrajnie niskich wyniósł 169,zYo. W jednym
przypadkuróżnica nie wystąpiła, aw dwóch pozosta-
Ęch po elektroejakulacji nastąpił spadek stęzenia kor-
tyzoltl o 13,2 i 44,20^, przy czym ten ostatni doĘczył
wartości skrajnie wysokich,

Przeprowadzone badania wykazały, że elektroej a-
kulacja możębyc dorażną metodą pozyskiwania na-
sienia kotów, nie jest ona jednak skuteczna u wszyst-
kich pacjentów. Ocena dyskomfortu zwierząt podda-
nych elektroejakulacji jest trudna i wymaga dalszych
badań.
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