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Gollection, assessment, pleservation and use of tomcat semen
Sutnmaly

With the increase of the number of cats as companion animals, the interest in the collection, assessment and
cryopreservation of tomcat semen arises. The use of an artificial vagina requires suitable tomcat training and the
presence of a ,,teaser" queen which is a queen in heat. Unfortunately, only a few cats could be trained for that
simple method. Obtaining semen by electroejaculation requires special equipment and general anesthesia. The
most common method to get senren is the postcastration procurement of gametes from epididymides and testes.

The skill in collecting and preservation of semen in low temperatures enables genetic diversity among cat
breeds, provides the wide use of semen from highly valuable males and diminishes the transmission risk of infec-
tious diseases. A big obstacle in examination of cat sperm is the sparse amount of material, on average 0.04 ml.
Morphological analysis of spermatozoa indicates a great diversiĘ among different tomcats and among ejaculates in
the same male.
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Bioteclrrrologia rozrodu kotowatych obejmtrje takic
problemy jak: pozysl<iwanie i dojrzewanic oocytórł,łl
r,iło (lVM), zapłodnienie łl viło (lVF), transfer za-
rodkór,v (ET), śródplazmatyczne podanie plernnika
(lCSI) (6,7 , l4). Mimo opracowania tak zaawansowa-
nych procedur badawczych wskaźnil<i uzysl<anego po-
tolllst\Ą,a są rradal niskie, natolliast problemy clotyczą-
ce rozrodu tych zwierzal koncentlują się _ełównie na
sterowaniu cyklern płciowynl kotek oraz przel,yrł,anitr
niepoządanej ciaąy (5), Pobieranje nasienia od kocu-
row i sterowanie ich reprodLrkcją poprzez zastosowa-
nie nasienia przechowywanego u, niskich telllperatll-
rach jest wciąż problematyczne.

Koty nalezą do zwierzal poliestralriych sezonowo.
a ich aktywrrośc płciowaprzypada na miesiącc wydłLr-
żającego się dnia świetlnego. Charakterystyczną cechą
tego gatunku jest zjawisko owulacji prowokowanej
(ovtLlatio violenta), a oocyty w stadiurn II podziałtr
mejotycznego dostają się do jajowodów ż4-48 h po
spowodowanyrn kopulacją wylewie LH (5). Definicja
ta jest jak najbardzlej prawdziwa w odniesieniu do dzi-
k i ch kotow aty ch bądż kotow pozo staj ących na wol n o ś -

ci. Na większość kotórł,trzymanych w domach nie ma
wpływu skracający się dzień świetlny czy ograniczenie
dostępności pokanrru, powodujące pewne znlialry w na-
rządzie roztodczym i wywołujape tzw. okres spokoju
płc i owego. D l atego można przy jap,, że aktywno ść płcio-
wa trwa u niclr w ciągu całego roku (4, 20).

B ehawi or r ozr o dczy kocurów j e st clrarakterystyczny
i niejednokrotnie uciązliwy dla otoczenia. Większośc

osób posiadających kocury dccyduje się na ich kastra-
cję. Zabieg ten nie powinien być przcprowadzany u ra-
sowych kotow, posiadających wartościowy rnateriał
genetyczny lub rcprezelltujących nowe cechy, ktore mają
być utrwalone w populacji. Rozwiązaniern w tyln wzglę-
dzic moze być kliokonserwacja nasienia kocurów.

Kolejnym aspcktelll rozrodu kotow są trudności
r,ł,t-tzyskaniLr od nich potonlstwa. Wielokrotne akty
kopLrlacji (zazwycza.i 4-8), co umozliwia wyrzut LH
i owulację, mają nicjsce w nocy, a l<oty unikają wów-
czas kontaktu z właścicielenr (l0). Sam przebieg akttr
płciowego jest więc trudny do tradzorowania przezIe-
l<arza, w pzeciwieństwie do lnomentr-r kopulacjiupsow,
Mozliwość wcześniejszego pobrania nasienia i ocena
kocura pod kątem zdolności reprodLrkcyjnych w duzej
mierzc ułatwia diagnozowanie przyczyn niepłodności
u kotów. Zdarza się, ze nie dochodzl do zapłodnienia
z powodu nadmiernej agresywnoś ci zwierzątwzględem
siebie lub niemożności pokrycia samicy, wówczas
sztuczna inscmirracja nasieniem świezyrn albo mrozo-
nym rozwia;ywałaby problern (1 , 20) . Uzycie w rozro-
dzie nasienia zbadanego na obecnośó bakterii czy wi-
rusów ograniczyłoby znacznie transmisję niektórych
chorob zakażnych w populacji (8).

Metody pobielania nasienia
Nasienie kocura pobiera się najczęściej na sztuczną

poclrwę w obecności prowokatorki. Stosuje się też elek-
troejakulację lub pokastracyjne pobieranie nasienia z ją-
der lub najądrzy.
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Pobieranie nasienia na sztuczną pochwę. Sztlcz-
ną pochwę mozna skonstruow ac, używ aj ąc m ałej szkla-
nej probówki długości 4 cm, małego gumowego balo-
nika uzywanego do pipetowania płynów (po obcięciu
dolnego fragmentu będzie nałożony na probówkę, sta-
nowiąc wejście do sztucznej pochwy), l00 ml poliety-
lenowej butelki, w której znajdować się ma woda
o temp. 44-46"C jako płaszcz wodny dla umieszczone-
go w probówce nasienia (l9). Zaletątej metody jest jej
niewielki koszt oraz mozliwość uzyskania nasienia
metodami niezbyt odbiegającymi od metod naturalnych.
Jednak zasadniczy problem wyłania się podczas usiło-
wania przeprowadzenta tej procedury w praktyce, po-
nieważ rzadko zdarza się kot chętnie współpracujący
z lekarzem, istnieje równiez konieczność sprowokowa-
nia rui u kotki bądź posiadania kotki w estrus natural-
nyrn. Wydaje się, ze taką metodę pobierania nasienia
trudno będzie upowszechnić w klinice weterynaryjnej,
w niesprzyjających dla kota warunkach zewnętrznych
i dysponując małą ilością Qzasu, który moze być po-
święcony poj edynczemu pacj entowi, przy założęniu że
naprzyuczenie kocura do oddawania nasienia nasztlcz-
ną pochwę potrzebne są minimum dwa tygodnie i kil-
kunastokrotnie ponawiane próby ( l2).

Elektroej akulacj a. Niezbędny j est stymulator bodź-
ców elektrycznych oraz e\ektroda doodbytnicza. Ko-
cur musi zostać znieczulony; większość autorów zale-
ca medetomidynę (Domitor@) w dawce 80 mikrogra-
mów/kg m.c. s.c. w kombinacji z ketaminą (Ketalar@)
- 5 mglkg m.c. i.m.lub ksylazynę (Rompun@) w daw-
ce ż mglkg m.c. .r.c. w kombinacji z ketaminą (Keta-
lar@) - 10 mg/kg m.c, i.m. Jako antidofum moze być
użyty atipamezol. Przed umieszczeniem elektrody
w prostnicy na głębokości7-9 cmnależy dokładnie usu-
nąc zalegający w niej kał; pacjent powinien być odpo-
wiednio przygotowany dieteĘcznie. Procedury elektro-
stymulacji opierają się w większości na metodyce opra-
cowanej przezHowarda i wsp. (ż,3,10), na którą skła-
da się 80 bodzców o natężeniu 2 do 5 woltów, w trzech
seriach (30, 30, 20),każdy bodziec trwa kilka sekund.
Pierwsza seria składa się z 10 bodźców do 2 V, 10 do
3 V i 10 do 4 V. Druga sęrjazłożona jest z 10 bodźców
do 3 Y 10 do 4 V i 10 do 5 V. Ostatnia seria to 10
bodźców do 4 V i l0 do 5 V. Między seriami występuje
2-3-minutowa przerwa. Kot odpowiada na stymulację
elektryczną silnym wyprostowaniem kończyn tylnych;
jeśli nie obserwuje się tej reakcji, oznacza to niepra-
widłowe ułozenie elektrod lub obecność kału w prost-
nicy. Podczas elektrostymulacji prącie musi być wysu-
nięte z napletka, co uzyskuje siępoprzez delikatne uciś-
nięcie podstawy prącia.

Pokastracyjne pobieranie nasienia od kocura. Jąd-
ra wraz z najądrzami uzyskiwane są podczas rutyno-
wego zabiegu kastracji. Najądrza odcina się od części
nasieniowodu i ogonu najądrza, preparuje widoczne
naczynia krwionośne, ewentualnie z widocznych na-
czyń wyciska się krew i przemywa tkankę 0,9% NaCl.
Najądrza umieszcza się na płytkach Petriego, nacina
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podłuznie 5-6 razy ostrzem skalpela i nakrapla 0,5 ml
PBS o temperaturze 38"C (13).

Wstępna ocena iakości nasienia kocura
Objętość i koncentracja. Mała objętość nasienia

kocurów ogranicza liczebność badań, zazwyczaj uzys-
kuje się 0,04 rnl (0,03-0,12 rnl) zawierajape około 56,5
x 106 plemników przy pobieraniu nasienia na sztrtczną
pochwę, nieco więcej, ale o niższej koncentracji - sto-
sując elektroejakulację:28 x l06 plemników w obję-
tości 0,23 ml (0,08-0.74 mL) (l7). Nasienie zawiera
równiez zróżnicowaną ilość złuszczonych konrórek na-
błonkow yc h, krop li cy toplazmaty c zny ch i b akteri i.

Ruchliwość. Moze być oceniana w mikroskopie kon-
trastowo-fa zowym,parn iętac należy o zachowaniu tem-
peratury 3SoC materiałów, ktore mają kontakt z nasie-
niem, w celu uniknięcia szoku ternperaturowego silnie
obn izaj ącego ruchliwość plemników. Ruchli wość okreś-
lana jest jako odsetek plemników poruszających się
ruchem postępowym. Zazwyczaj ocenia się ją na około
7 80ń w nasieniu pobieranym na sztucznąpochwę i około
60nń w nasieniu otrzymywanym metodą elektroejaku-
lacji (l, 20).

Barwa. Przy dlżej koncentracji nasienia jest biała-
wa. Nie obserwuje się raczej zabarwtenia patologicz-
nego pochodzapego od obecności krwi lub nroczu w eja-
kulacie.

pH. Wynosi zazwyczaj 7,4 (7,0-8,2).
Morfologia. Obserwuje się duże osobnicze różntce.

Przeciętnie od 38% do ponad 90% plemników określa
się jako prawidłowe. Duże rożnice występują także
między różnymi ejakulatami tego samego osobnika.
Istnieje kilka metod barwienia i klasyfikacji wad plem-
ników oraz możItwość oceny zarówno preparatów
utrwalonych, jak i mokrych. Nieprawidłowości główki
lepiej widoczne są w preparatach utrwalonych i zabar-
wionych, natomiast krople cytoplazmatyczne łatwiej
zauważyc na preparatach świezych. Stosuje się barwie-
rrie fuksyną, barwnikiem Giem sy, eozyną-nigr ozyn%
metodą Papanicolau wg standardowych procedur.
W prep aratac h barw ion y ch można zna|ężc n astęp uj ąc e
wady: gruszkowate, wąskie u podstawy, posiadające nie-
prawidłowy kontur, niedorozwinięte, większe lub mniej-
sze niż normalnie główki, także główki luzno |eżap,e
i wielokrotne. Witka moze być pojedynczo zagięta,po-
dwojna, zakręcona. Mozna zaobserwować rozdwojoną
wstawkę lub nieregularność pochewki mitochondrial-
nej. Na preparatach wilgotnych łatwiej będzie dostrzec
skrócone, o nieprawidłowych konturach, obrzrniałe
akrosomy, bliższe i dalszę krople cytoplazmatyczne (l,
3, ż0).

Ocena potencjalnych zdolności reprodukcyjnych da-
nego osobnika nie moze opierać się tylko na jednora-
zowo pobranym nasieniu, z uwagi na jego dużązmien-
ność w zależności od ejakulatu. Prawdopodobnie róz-
norodność poszczególnych ej akulatów pod względem
mozliwo śc i zapładniaj ącyc h stanow i mniej szy prob lem
niz u innych samców z powodu wielokrotnej kopulacji
u tego gatunku (12).
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Konseruacja nasienia w niskich temperaturach

Proby kriokonserwacji lub przeclrowywania nasie-
nia kocura w obniżonej telnperatllrze nie są rozpo-
wszeclrnione z uwagi na trudności zwiazane z samyn1
pobieranierl ejakulatLr. Według danych z piśmiennic-
twa, stosuj e stę zazwyczaj bufor TEST (Tes-Tris)
o osmolalności 292-325 mOsm/kg oraz rozrzcdzalni]<i
uzywane do konsełwacji nasienia psa, np. Tris wzboga-
cony _eluko ząllub fruktozą ( l l ). Celem zapobiegnięcia
szokowi telnperaturowelnl] dodawane było zółtko jaja
kut,zcgo, jak jcst to przyjęte dla innycli gatllnków zwie-
rząt, stwierdzono jednak ze dodatek lipoprotein o nis-
kiej gęstości (LDL) wpływa lepiej na przezywalność
plcnników w temperatltrze 5oC niz dodatek zółtJ<a ( l3).

Proccdury mrozenia są niezwykle istotne w perspek-
tywie tworzenia banków nasienia dla zagrożonych ko-
towatyclr. Nie do przccenienia jest rola kota domowe-
go jako gatunku rrrodelowego dla badali nad kriokorr-
serwacją ganret lub tkanek jąder i jajników (9, 15),
W aspekcie kotów domowych mato znaczenie dla two-
rzenia zasobow genetycznych wartościowych osobni-
ków oraz przedstawicieli nowych cech lLrb linii.

Do tnrozenia nasienia stosuje sięzazwyczaj podob-
ne rozrzedzalniki jal< do przechowywania w tempera-
tulze *5oC, konieczny jest dodatek krioprotektora, np.

_elicerolu w ilości 4%o. Przed przystapieniern do mroze-
nia nasienie wymaga ekwilibracji w temperaturze 5oC
przez 20 minut. Następnie pakowane jest w słomki lub
ampułki 7zaw7eszane w parach ciekłego azotLl,po chwili
zanLffzane w ciekłym azocle o telnperaturze l96'C.
Jeśli dysponuje się aparaturą komputerowo regulującą
mrozenie, najwłaściwsze będzie oziębianie o l0 st./
/minutę w zakresie od 5oC do 80'C przed umieszcze-
niem materiału w ciekłym azocje ( l 6). Słomki powin-
ny być rozmrażane szybko w temperaturze 35oC w łaż-
ni wodnej, ampułki mogą rozntrażać się powoli, tak by
były całkowicie rozmrożone na l0 rrrinut przed prze-
niesienienl nasienia do kateteru inserninacyjnego.

Sztuczna inseminacja
Nasienie podczas sztucznej inseminacji moze zostac

zdeponowane w pochwie lub macicy. Wyższe wskaz-
niki plodności uzyskuje się po ulnieszczeniu nasienia
w macicy, potrzebna jest wówczas także mniejsza licz-
ba plemnikow. Inseminacja domactczna lnoże zostac
przeprowadzona za pomocą kateteryzacji szyjki maci-
cy lub chirurgicznie (l, 12). Nalezy pamiętać, ze kotka
należy do samic z indukowaną owulacją. Jezeli una-
siennianie przeprowadzone zostanie sztucznie, należy
wywołać owulacj ę farm akol o g lcznie. Zazwy czaj daw -
ka l00 IU hCG podana trzeciego dnia esll,tt,s jest wy-
starczająca. Owulacja ma miejsce 26-29 h po iniekcji.

Ruja u kotki ma przebieg charakterystyczny i trudno
ten okres przeoczyc. Jeślijednak nie ma pewności od-
nośnie do fazy cyklu płciowego, zaleca się pobranie
wymazow pochwowych zawlerających komórki nabłon-
kowe pochwy właściwcj. Podczas późnego proestru,l
komorki nabłonkowe są hiperlroficzne, drrze, okrągłe,
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z w y r ażnie widocznyrn i błon ami cytop lazrnatyc znyrni
i okrągłyrn lub owalnym jądrem. Inseminacja powinna
być przeprowadzona wówczas. gdy w wynrazach ob-
serwuje się kurczące się jądra, indeks komórek nabłon-
kowych barwiących się eozynofilnie osiąga tninitnltllr
85oń, a kotka charakterystycznie zachowr_rje się, w spo-
sób świadczący o gotowości do przyjęcia salTca. Daw-
ka inseminacyjna konieczna do uzyskania cia;y wyno-
si od 5 x ]06 do 3 x 108 plemników w 0,1 do 0,2 ml
rozrzedzonego nasienia. Z reguły stosuje się dawkę 50
x 106 plemników/ml nasienia (1, 12,20).
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