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The aim the study was to estimate some properties of spermatozoa obtained from the eipididymides of
domestic cats after castration and to eyaluate their suitability for experiments on crvopreservation and artificial
insemination. The study also analyzed changes in some of the properties of epididymal spermatozoa of domestic
cats during cryopreservation. T'he first experiment was carried out on 22 animals divided into 2 groups. Group
I consisted of 12 cats aged up to 12 months. Group II consisted of 10 older males over 12 months old. After
routine castration testicular size and weight of testis together with epididymis were measured and the percent-
age of progressively motile spermatozoa, spermatozoa with morphological defects, viable spermatozoa and total
sperm count were estimated. The spermatozoa were obtained from the region of the ecauda epididymis by
flushing them out with buffered saline. In second experiment the epididymal spermatozoa of 8 Tom cats aged
over 12 months were cryopreserved in 0, 25 ml straws using a Tris-citric acid-glucose-egg yolk-glycerol extender
with a 1%o addition of Equex STM. All testicular dimensions and weight of testis with epididymis were higher in
group II (p<0.05). The study showed that all the spermatozoa properties differed in group I and _II (p=0.05).
The percentage of progressively motile spermatozoa obtained from left and right epididyńis was 45.0 Ł 14.5o^
and,41.7 +12.9Yo in group'I and 67.8+12.00ń and 67.3 +12.60ń in group II, respectively. The percenta§e of
spermatozoa with primary morphology defects obtained from the left and right epididymis was 48;4.+'11;20ń,
and 49.9 + 8.5% in group I, respective|y and 18.3 + 3.87u and 11.6 + 2.3oń in group II, respectively. The total
sperm count from the left and right epididymides was 11.3 + 5.2 x 10ó and 10.6 + 6,3 x 10ó in ,gro-up I,,and,
36.5 + 13.6 x 106 and 48.2 + 23.9 x 106 in group II, respectively. The study showed that thó properties of
epididyńal §permatozoa in domestic cats aged over 12 months were appropriate for cryopreseivation purposes.
The post-thaw'percentage of progressively motile spermatozoa and the percentage of spermatożoa, having
acrosome§obtainedirrthesecondexperimentwas51.9+7.0ońand44.1+6,1oń,respectively.

Kevwords: domestic cat, semen, epididymal spermatozoa. cryopreservation

zagr ożony ch wy gini ęc iem dz iki ch gatunków z r o dzi-
ny kotowatych (10, 14,25).

Wedle danych sporządzonych w 1972 r. (cyt. 10),
populacja dziko żyjących zwierząt kotowatych już
w drugiej połowie XX wieku gwałtownie malaŁa,
w efekcie czego wszystkie gatunki tych zwterząt za-
grozone sąw chwili obecnej całkowttązagładą. Trud-
no ści zw iązanę z p ozy skiwani em ej akulatow o d s am-
ców dzikich kotów warunkują potrzebę opracowania
techniki pozyskiwania i konserwacji plemników po-
branych u zwierząt kastrowanych lub padĘch - tuz po
ich śmierci. Uzyskane w ten sposób komórki roztod-
cze, poddane konserwacji w niskich temperaturach, sta-
nowi ć mo gą rezerwę genety czną po dtrzymuj ąc ą i st-
nienie ginących gatunków zwierząt. Plemniki te mogą

Od początku lat 70. XX wieku datuje się wzrost
zainteiesowania problematyką rozrodu [otow. Podej -
mowane byĘ m.in. badania nad metodami prowoko-
wania owulacji u kotek (28), pozyskiwaniem orazkon-
serwacją oocytow (8, 11, 2I), zarodków (11), nasienia
(I0, 20, 25, 21) i sztuczną inseminacj ą (I9, 3I, 32).
Ob s erwowany wsp ółcze śni e dy namtczny r ozw ój b a-
dań nad biotechnologią rozrodu kotów uwarunkowa-
ny jest dwoma względami. Po pierwsze: rosnąca po-
pulacj a wartościowych pod względem genetycznym
kotów rasowych niesie ze sobą konieczność rozszę-
r zutia g amy sp e cj al i s tyc zny ch meto d di a gno styc znych
i biotechnologicznych w zakresie opieki nad rozrodem
tychzwierząt. Po drugie: kot domowy możebyć zyvię-
rzęciem modelowym z zakręsiębadań nad rozrodem



zostaó wykorzystane do inseminacji samicy (10, 1l,
32)Illb techniki zapłodnienta in vitro dojrzewających
poza organlzmęm oocytów (in vitro fertilization-IVF,
in vitro maturation-IvM) zakończonej transferem za-
rodów do biorczyh (21,22). Ze względu na dostęp-
ność matertaŁu zwierzęcego, istnieją przesłanki do
podjęcia tego rodzaju badań najpierw w oparciu o ga-
mety pozyskane od kota domowego, by po opracowaniu
optymalnej metodyki mozliwe stało się wprowadze-
nienajbardziejprzydatnychtechnikuzwierzątdzikich.

W dostępnym piśmiennictwie przedstawiono sze-
reg danych dotyczących metod pobierania nasienia od
kocurów przy użyciu sztucznej pochwy i elektroeja-
kulacji, oceny właściwości plemników pobranych
w ten sposób oraz zaprezentowano sposoby ich kon-
serwacji i sztucznej inseminacji (13, 19, 20,25,27).
Oprac owan ia doty czące techniki po zyskiwania, oce -
ny i konserwacji plemników najądrzowych kota do-
mowego są nieliczne i nie prezenfująwyczerpująco
omawianychzagadnień (10, 32). Nie podjęto ponadto
próby oceny przydatności do konserwacji w niskich
temperafurach materiału pobranego od samców w róż-
nych grupach wiekowych. Podjęcie tego rodzaju
badah wydaje się szczególnie uzasadnione, mając na
uwadzę fakt, że najbardziej dostępnym w praktyce
materiałem biologicznym mogącym służyć omawia-
nym eksperymentom sąjądra pozyskane od kastrowa-
nych rutynowo w młodym wieku (6-8 miesięcy) ko-
curów, jeszcze przed osiągnięciem przez nie dojrza-
łości fizycznej.

Celem badań była ocena wybranych właściwości
p lemników p ozyskany ch z naj ądr zy p o zab i e gu kastra-
cji kota domowego i określenie ich przydatności do
kons erwacj i w niskich temperatur ach t sztucznej ins e-
minacj i. Uwz ględni ono p onadt o analizę zmian ni ektó -

rych właściwości plemników najądrzowych kota do-
mowego, do ktorych dochodzi podczas konserwacji
w niskich temperafurach.

Mateliał i metody

Badania przeprowadzono na 30 samcach kota domowe-
go, mieszańcach w wieku 6-23 miesięcy. Koty stanowiĘ
własność prywatną i utrzymywane byĘ w warunkach do-
mowych. Wszystkie kocury ujęte w badaniach poddane był
szczepieniom przeciwko b:ałaczce,panleukopenii, chlamy-
diozię, zakażeniom dróg oddechowych wyw ołanym przez
herpeswirusy, kaliciwirusy oraz odrobaczane w cyklu pół-
rocznym. U wymienionychzwierząt klinicznie nie stwier-
dzono objawów schorzeń ogólnych i chorób narządu płcio-
wego.

W pierwszym etapie badań, przeprowadzonym na 22
kocurach, zwierzętapodzielono na2 grupy wiekowe. Gru-
pę pierwszą stanowiło l2 osobników w wieku nie przekra-
czającym 12 miesięcy. Do grupy drugiej zaliczono l0 ko-
curów w wieku powyżej 12 miesięcy. Wszystkie samce
poddano rutynowemu zabiegowi kastracji chirurgicznej po
wykonaniu znieczllenia za pomocą atropiny (0,04 mg/kg
m.c.), ksylazyny (2-4 mglkg m.c.) i ketaminy (l0 mg/kg
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m.c.). Bezpośrednio po zabiegu pomiarom poddawano
wymiary jąder (długość, szerokość, grubość) oraz masę ją-
der wrazznajądrzem. Lewe i prawe jądro po zabiegu ukła-
dano osobno na pĘtkach Petriego i najpóżniel do 45-60
minut po zakończęniu zabiegu chirurgicznego delikatnie
przem}T/ano buforowanym roztworem soli fi zj ologicznej
w temperaturze pokojowej. Najądrze w okolicy ogona na-
cinano wielokrotnie zapomocąskalpela, po czym plemni-
ki wypłukiwano za pomocą 1 mI buforowanego roztworu
soli fizjologicznej o temperaturze 20-22'C do kalibrowa-
nej probówki. Procedurę tę przeprowadzano osobno w od-
niesieniu do najądrza lewego i prawego. Wypłukane plem-
niki do czasu oceny mikroskopowej przetrzymywane były
w temperaturze pokojowej. Ocenie poddawano następują-
ce właściwości plemników: odsetek plemników o ruchu
prawidłowym, odsetek plemników wykazujących wady
morfologiczne, odsetek plemników zywych, całkowitą licz-
bę plemników pozyskanych z najalrza. Ocenę odsetka
plemników o ruchu prawidłowym przeprowadzano w mi-
kroskopie kontrastowo -fazowym na szkiełku ogrzanym do
temperatury 39oC. Morfologię plemników oceniano po za-
barwieniu rozmazu barwnikiem Giemzy według metodyki
opracowanej przez Watsona (33) z uwzględnieniem podzia-
łu zaproponowanego przez Bloma (5) na wady główne
i podrzędne plemników. Odsetek plemników żywychokreś-
lano po wykonaniu rutynowo sporządzanego preparatu

,,żywy-martwy" z zastosowaniem barwnika nigrozynowo-
-eozynowego ( l 2). Całkowitą liczbęplemników pozyska-
nychznajądrza określano na podstawie koncentracji plem-
ników w jednostce objętości obliczanej metodą cytome-
tryCZną.

W drugim etapie badań przeprowadzonym na 8 kocu-
rach w wieku powyzej 12 miesięcy, dokonywano konser-
wacji plemników najądrzowych w niskich temperaturach
za pomocą oryginalnie opracowanej metody własnej opar-
tej na technologii stosowanej wcześniej u psów (15, 16).

Sposób pozyskiwania plemników najądrzowych był podob-
ny do zastosowanego w pierwszym etapie badań, z tąróż-
nicą że do wypłukiwania plemników zastosowano 1 ml
rozrzędzalnika Tris kwas cytrynowy-glukoza z 20%o do-
datkiem żółtka jaja kurzego, 6% glicerolu i 1% dodatkiem
Equex STM (Minitrib GmbH) (15). Ponadto plemniki wy-
płukiwane z lewego i prawego nalądrzabyły zbieranełącz-
nie do jednej kalibrowanej probówki. Procedura wypłuki-
wania za pomocą rozrzedza|nika przeprowadzana była
w temperaturze pokojowej, a tuż po niej plemniki podda-
wano ocenie mikroskopowej. Okres schładzania do tempe-
ratury 5"C i ekwilibracja w tej temperaturze trwały kolej-
no 60 i 90 minut. Po ekwilibracji nasienie zasysano do
0,25 ml słomek Cassou (Miniti,ib GmbH), które zamykano
alkoholem poliwinylowym. Mrozenie słomek przeprowa-
dzano w parach azotu o temperaturz e -I20" C przez 7 0 mi-
nut, po czymbyĘ one zanurzane w ciekłym azocie. Po
7 dniach przeprowadzano rozmrażanie słomek w tempera-
tlrze 3J"C przez 30 sekund. Bezpośrednio przed schładza-
niem oraz po rozmrozeniu ocenie poddawano odsetekplem-
ników o ruchu prawidłowym i odsetek plemników z pra-
widłową budową morfologiczną akrosomu po zabarwieniu
preparafu barwnikiem Giemzy metodą opracow aną przez
Watsona (33).
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Tab. l. Wiek kotów oraz wymiary i masa jąder wraz z najądrzami

Glupa
Wiek

(m iesiące)

Jądro lewe

długość szerokość | orubość(mm) (mm) l (mm)

Jądro ptawe

dłu9ość l szerokość | gruność
(mm) l(mm) l(mm)

Masa
lewego jądta

z naiądrzem
(ms)

Masa
prawego jądra

z najądnem
(ms)

l (n=12)

ll (n = 10)

8,8a 
= 

1,7

20,1b ł 2,0

15,8a t 1,9

'l7,7b t 0,6

9,8a x 1,2

11,8b t 0,9

11 ,0a t 1,7

12,3b t 1,3

15,1a t 1 ,8

16,7h t 0,5

9,7a ł 1,2

12,3b :-'l ,7

10,9a t 1,5

12,8b t 0,9

1708,0a t 418,5

2079,1h ł 217 ,1

1709,2a ł 452,1

2002,3b x128,2

Objaśnienia: grupa I kocurywwieku < 12 miesięcy; grupaIl- kocurywwieku >

statystycznie w kolumnach (p < 0,05)

Tab.2. Właściwości plemników pozyskanych z najądrzy kotów

l2 miesięcy; rózne litery oznaczająróżnice istotne

Gtupa

plemniki o ruchu
prawidłowym

fkl

najądne I naiąlrze
lewe I prawe

plemniki z wadami
głównymi morlologii

$l
najądne I naiąOlze
lewe I plawe

plemniki z wadami
podrzęd nymi
mońologii

("kl

najądrze najądrze
lewe plawe

Plemniki żywe
(%)

najądrze I naiąUrze
lewe I plawe

całkowita liczba
plemników

(x 1 06)

najądrze I naiąlrze
lewe prawe

całkOWita
l iczba

ple m ników
z obu najądrzy

1x 1 06)

I

(n = 12)

ll
(n =,l0)

45,0a
t'l4,5

67,8b
t 12,0

u,7a
ł 12,9

67,3b
t 12,6

48,4a

ł 1'l ,2

18,3b
t 3,80

49,9a
t 8,5

17,6b
ł 2,3

11,6a

= 
5,6

5,2b

ł 2,0

1 0,3a
t 4,9

5,9b

ł'l ,2

57,7a
t 1'l ,3

77,gb
t 4,80

59,0a
t 11,8

78,1b
t 5,70

11 ,3a
t 5,20

36,5b
t'l3,6

10,6a
t 6,30

48,2b

t 23,9

21 ,ga
t 11,0

84,7b
t 32,9

Objaśnienia: jak w tab. 1.

Uzyskane w badaniach średnie wartości poddano ana-
lizie statystycznęj z zastosowaniem testu t-Studenta.

Wyniki i omówienie

Sredni wiek kotów w grupie pierwszej wynosił 8,8
+ 1 ,7 miesięcy (6- 1 1 miesięcy), a w grupie IIż}j + 2,0
miesięcy (18-23 miesiące). Poddane pomiarom trzy
wymiary j ąd ęr oT az mas a j ąder i naj ądr zy byĘ i stotni e
większe (p < 0,05) u kotów grupy II, tj. u osobników
w wieku przekraczającym I2 miesięcy (tab. 1). Moż-
na mniemaĆ zatem, ze u samcÓw tego gatunku zwie-
rzątptzez pewien czas po osiągnięciu przez nie doj-
rzałości płciowej, co ma miejsce w wieku 7-9 miesię-
cy (6), kontynuowanyjest rozwój gonad, prowadzący
do osiągnięcia pełnej ich dojrzałości dopiero po 12.
miesiącu życia. Jeśli więc u kotów aktualnajest stwier-
dzona u innych gatunków dodatnia zależnośc pomię-
dzy masą o raz Wmiarami j ąder a niektórymi cechami
ilościowymi nasienia (1,17), to chocby ztego powo-
du nalezałoby się spodziewać .vqirażnie korzystniej-
szych właściwości plemnikow u samców grupy II. ł,m
bardziej, że należy brać pod uwagę dodatkowo roz-
woj tkanki plemnikotworczej prowadzący do ustabili-
zowania się procesu sperTnatogenezy juŻ po osi€nię-
ciu przez nie dojrzaŁości płciowej. Istotnie, ana|iza
dalszych wynikow badań potwierdził a to przwuszcze -
nie. Nalezy dodać, żenię stwierdzono istotnych staty-
stycznie różnic pomiędzy wymiarami i masą gonady
lelvej i prawej w obu grupach, co wskazuj e,żeuzwie-
rząttych nie obserwuje się fizjologicznie żadnej zna-
cząc ęj asymetrii j ąder.

W odniesieniu do poddanych badaniom właściwoś-
ci plemników strł,ierdzono istotne statystycznę roż-
nice (p < 0,05) pomiędzy I a II grupą kotów na ko-
rzyŚcLI grupy (tab.2). Nie wykazano natomiast istot-

nych rożnic pomiędzy plemnikami pochodzącym i z na-
jądrza lewego i prawego. Badania wykazaĘ diame-
tralne różnice pomiędzy grupą I i II w odniesieniu do
odsetka plemników o nrchu prawidłowym, całkowitej
liczby plemników pozyskanych z najądrzy, odsetka
plemnikow z w adamimorfologic znymLi odsetka plem-
nikow żywych. Przedstawione dane świadczą jedno-
znacznie o niskiej jakości i niekorzystnych właści-
wościach plemników najądrzowych kota domowego
w grupie wiekowej do 12 miesięcy. Analizując pod-
dane o cenie c echy plemnikow można przy j ąc, że plem-
niki te nie nadają się do badań nad sztuczną insemina-
cj ą i opracowaniem optymalnej technologii konserwa-
cji w niskich tempelaturach. Z jednej strony, cechy
j akościowe, takie j ak: odsetek plemnikow zywych, pra-
widłowych morfologicznie i aktywnych ruchowo wa-
runkuje uzyskanie po Tozmrożeniu szacunkowo nie
więcej niż 20%o komórek posiadających zdolność
zapładniającą. Natomiast z drugiej strony, liczbauzy-
skanych plemników jest na tyle mała, żę dla uzyska-
nia jednej dawki inseminacyjnej należałoby plemniki
pozyskiwac od wielu kocurów.

Właściwości plemników uzyskane w grupie II są
zdecydowane lepsze i kwalifikują je do sztucznej
inseminacji i konserwacji w niskich temperaturach.
Wyniki uzyskane w odniesieniu do grupy II sąpodob-
ne do rezultatów uzyskanych przez Hay i Goodrowe
( 1 0). Natomiast badania przeprow adzone przez Tsut-
sui i wsp. (32) wykazały, że ilościowe i jakościowe
właściwości plemników pozyskanych z okolicy gło-
W naj ądrzy s ą zdecydowanie mniej korzystrre od właś-
ciwości męskich gamet pozyskanych z ogona najądrzy
i nie rokują uzyskania po mrozeniu-rozmrożeniu du-
żej populacji żywych komórek. Mając zatęm na uwa-
dze zamięrz eni e wyko r zy stania p l e mn ików naj ądr zo -



wycl do.konserwacji w niskich temperaturach, auto-
rry niniej sze go opracowania zdecydowali się pozyski-
wać plemniki wyłącznie z dystalnej części najądrzy,
Postępowanie takie stwarzało możliwość uzyskania
materiału o możliwie najwyższej wartości biologicz-
nej. Nalezy mieć równięż na uwadzę fakt, że dojrze-
wające plemniki przemieszczające się od proksymal-
nej do dystalnej części najądrzy nabywająwłaściwoś-
ci ruchowych (3, 32). Zatem zgodnie z tąprawidło-
wością im blizej ogona najądrzy, tym aktywność ru-
chowa plemników staje się większa.

W dostępnym piśmiennictwie dotyczącym pozyski-
wania plemników najądrzowych kota domowego
przedstawiono dane uzyskane w oparciu o doświad-
częnlaptzeprowadzone na mateńale rwierzęcym o nie-
znanym wieku (10) lub wyłącznte od kocurów star-
szych, w wieku powyzej 1 roku życia (32). Wyniki
badań własnych w skanljązaś jednoznacmie, żę wszęl-
kie eksperymenty nad możliwościami kriokonserwa-
cji plemnikow najądrzowych kocura i wykonywanięm
zabie gow ins eminacj i przy ich wykorzys taniu prow a -

dzić należy na materiale biologicznym pozyskanym
od samców starszych - po osiągnięcilprzez nie wie-
ku 12 miesięcy. Należy zatęm zauważyc, że najbar-
dziej dostępny w praktyce weterynaryjnej materiał
badawczy,łatv,lJ do pozyskania w trakcie kastracji ru-
§nowo przeprowadzanej w wieku 6-8 miesięcy życia
samca, moze w wielu przypadkachokazac sięnieprzy-
datny do.celów doświadczalnych.

Podobnie j ak w b adaniach przeprow adzony ch przez
innych autorów (32), rownież w niniejszym doświad-
częniu stwierdzono bardzo dużę rożntce pomiędzy
właś ciwo ściami j ako ś c i owymi i liczb ą p lemników
wypłukany ch z nar ządu płc i owe go u róznych o s obni-
kow. W grupie I bowiem ltczbaplemników wypłuka-
nych u jednego samca Łącznie z obunajądrzy wahała
się granica ch 9-4I x 1 06 (średnio 2I ,9 x 1 09). W gru-
pie II liczbatazawięrała się pomiędzy 33 a 118 x 106

plemników (średnio 84,] x I09).
Minimalna liczba plemników kota domowego nie-

zbędna do skutecznego unasiennienia samicy metodą
przezszyjkową waha się w granicach 5 x l06 dla na-
sienia świeżego (6,27) i 50 x 106 dla nasienia mrożo-
nego-rozmrozonego (4). Zatem liczba plemników
pozyskanych w niniejszych badaniach z najądrzy
kotów jest wystarczaląca do przeprowadzenia kilku
zabtegow inseminacji. Pytanie, na ile te proporcje są
miarodajne w odniesieniu do dzikich kotowatych, po-
zostaje otwarte. Nalezy mieć jednak na uwadze pro-
wadzone w ostatnich latach badania nad mozliwością
stosowania u kotowaĘch techniki uzyskiwania doj-
rzaĘch oocytów w warunkach in vitro, zapłodnienia
in vitro oraz transferu zarodków do narządu płciowe-
go samic biorczyn (II,2I,22). W celu zapłodnienia
in vitro Jewgenow i wsp. (1 1) zastosowali zpowodze-
niem 105 plemnikoą podczas gdy Pope i wsp. (22)
przeprowadzalt jezzastosowanięmrozrzedzeniaplem-
ników do wartości 105/ml. Przedstawiono dane, iz

skutecznośc zapłodnienia in vitro komorek jajowych
lampartai tygrysa za pomocą I05 rozmrożonych plem-
ników kota domowego waha się w granicach 29,4-
-33,3Yo. Skutecznośc zapłodnienia in vitro komóręk
jajowych lwa i pumy z wykorzystaniem 105 homolo-
gtcznych plemników wynosi 59,6Yo i 60,0% (11),
Z drugiej strony, inne, nowsze badania wskazują że
mozliwa jest skuteczna inseminacj a domactczna u kota
domowego z zastosowaniem jedynie 2 x I04 plemni-
ków (31). Interesujące jest, że przy inseminacji plem-
nikow do jajowodu minimalna tch ltczba konieczna
do uzyskania ciĘy nie moze być jńbardziej zmniej-
szana. Jej obniżenie ponizej 2 x I04 prowadzi do nie-
skutecznego unasienniania (30). Dzieje się tak praw-
dopodobnie dlatego, że w obrębie jajowodu kotki nie
występuje cąmnik indukuj ący kapacytacj ę plemnikow.
Natomiast środowisko macicznę indukuj e kapacyta-
cję plemnikow juz po I-2 godzinach (7 ,9).

Nalezy zaznaczyó, żę zarówno Iiczba plemnikow,
jak i większość ich cech jakościowych uzyskanych
w grupie kotów dorosĘch (grupa II) nieznacznte tyl-
ko odbiega od wartości uzyskanych od samców tego
gatunku zw,l,erząt w nasieniu pobranym przy lĘclu
sztucznej pochwy i elektroej akulacli. Liczba plemni-
ków pobranych od dorosĘch kocurow przy lżyctu
sztucznej pochwy mieści się w granicach 1 5 - 1 3 0 x 1 06,

przy odsetku plemników o ruchu prawidłowym wy-
noszącym 60-95% (25). Zabieg elektroejakulacji po-
zwala na uzyskanie około 10-153 x 106 plemników
przy podobnej ruchliwości (13, 20,ż1), Większe róż-
nice pomiędzy plemnikami najądrzowymi a plemni-
kami ejakulowanymi występują jedynie w odniesie-
niu do ich morfologii, O ile ejakulat kocura cechuje
się bardzo niewielkim odsetkiem plemników o wadach
morfologicznych, o tyle wartości uzyskane w niniej-
szych badaniach byĘ zdecydowanie wyższe. Według
Platz (20), o d s etek p lemników z w adami morfo 1o gi cz -

nymi nie przekraczaLońw nasieniu pobieranym przy
uzyciu elektroejakulacji. Sojka (27) z kolei ocenia, ze
odsetek ten wynosi I-I0% niezależntę odtego, czy
nasienie pobierane jest przy zastosowaniu sztucznej
pochwy, czy elektroejakulacji, a według Smith (26)
wartość ta ftĄologtcznię nię przekracza 4oń.Inni au-
torzy wska nĄąnatomiast, że w warunka ch ftzjolo gtcz-
nych w nasieniu odsetek plemników prawidłowych
morfologicznie powinien byó większy od7Ooń (4,I2).
Wśród Ępowych nieprawidłowości morfologic znych
plemników w ej akulacie wymieniani e s ą w pierwszym
rzędzie wady związane z procesem spermatogenezy,
m.in. podwojne główki, podwójne witki, nieprawidło-
wości w zakresie kształfu i wielkości głowki, formy
młodociane plemników (27). Zwraca się uwagę rów-
niężna obecność wad nie związanychz pfocesem sper-
matogenzy,w tym na występowanie kropli protoplaz-
matycznych i pętli witek (6). Uzyskany w niniejszych
badaniach ods etek p lemników naj ądt zowy ch z w ada-
mi głownymi i podrzędnymi w grupie I i II przekra-
czńnatomiast znacznie wartości typowe dla plemni-
ków zawatlych w ejakulacie (tab.2),



po rozrzedzeniu po rozmrozeniu

r Odsetek plemników o ruchu prawidłowym
I Odsetek plemników z prawidłową budową akrosomu

Ryc. 1. Właściwości plemników najądrzowych kotów przed
mrożeniem i po rozmrożeniu

P owyz sze r óżnic e p omiędzy budową morfolo gicz-
n ą p l emników p obrany ch pr zy uży clu szln)c znęj p o ch -

wy i elektroejakulacji, a morfologią plemnikow po-
zy skiw any ch z naj ądrzy wynikaj ą zap ew nę z faktu, że
w tym ostatnim przypadku duzy odsetek komórek roz-
rodczych w chwili pobrania znajdował się jeszcze
w trakcie końcowych etapów dojrzewania,tużpo za-
kończonym procesie spenniogenezy. Swiadczy o tym
stosunkowo duzy odsetek plemników z kroplami pro-
toplazmaĘcznymi, wynoszący odż-5%o (grupa I) do
I7oń (grupall) oraz pętlami witek, który z kolei wy-
nosił od 3-5% (grupa I) do I5oń (grupall). Krople pro-
toplazmaĘ c zne w p ołoz eniu b ltżs zym (wady główne),
dalszym (wady podrzędne) oraz pętle witek byŁy do-
minuj ącymi ni eprawidłowo ś ci ami morfo 1o g tczny mi
plemnikow w grupie II, tj. samców starszych.W gru-
pie I natomiast dominującą formą wad morfologtcz-
nych byĘ nieprawidłowości kształtu główki (2I-39%),
co przemawia za tym, ze u samców tych nie zakoń-
czył się jeszcze proces pełnego ukształtowania pra-
widłowej czynności nabłonka r ozro dczego.

W drugim etapie eksperymentu ocenie poddano
przydatność, w odniesieniu do plemnikow najądrzo-
wych kota domowego, metody konserwacji w niskich
temperaturach opartej na technologii opracowanej
wcześniej oryginalnie dla nasienia psa (15, 16). Odse-
tek plemników o ruchu prawidłowym i odsetek plem-
ników z prawidłową budową morfologiczną akroso-
mu wynosiły po rozmrożęniu kolejno 5I,9 + ],0oń
t 44,I + 6,Ioń,podczas gdy warlości te w nasieniu świe-
żymkształtowały się na poziomie 65,5 + 9,Io^ i9I,0
+ 8,5oń (ryc. 1). Wykorzystanie tej techniki kriokon-
serwacji przyniosło zatęm zadowalające wyniki, po-
równywalne do rezultatów uzyskanych wcześniej
w odniesieniu do plemników najądrzowych kocura
ptzęz innych autorów (10,32). Wybór rozrzedzalntka
wykorzystanego w niniej szych badaniach podyktowa-
ny był przedstawionymi przęz Hay i Goodrowe (10)
wynikami b ezp o śre dnie go p orów nanta przydatno ści
trzęch mediów zastosowanych w celu kriokonserwa-
cji plemników kocura: Tris-kwas cytrynowy gluko-
z a, Tri s-kw a s c ytrynow y - gluko za-fnlktoza i r ozr ze -

dzalnIka laktozowe go. Wykazano, że naj korzystniej -
sze właściwości plemników po rozmrożeniu sąuzys-
kiwane z zastosowaniem medium opartego na bufo-
rze Tris z dodatkiem glukozy. W badaniach własnych
rozrzedzalnik ten uzupełniono o dodatkowy kompo-
nent Equex STM. Wykazano bowiem u wielu gatun-
ków korzystny wpĘ,w tej substancji powierzchniowo
czynnej (akĘwny składnik- laurylosiarczan sodu), na
właściwośct in vitro plemnikow i wyniki sztucznej
inseminacji samic (2, I8,24,28). W celu ogranicze-
nta ltc zby r o zr zę dzęn i upr o szczeni a p ro c e dury p o s tę-
powania z nasieniem, plemniki wypłukiwano od razu
przy pomocy medium zamrażalniczego z 6%o dodat-
kiem gliceroll. Zabieg ten przeprowadzano w tempe-
r atlrze pokoj owej . P lemniki p ozyskiwano naj p óźniej
do 60 minut po usunięciu jąder, bowiem wyniki in-
nych badań (10) wskazują jak się wydaje, że dhlga
inkubacja nie sprzyja podatności męskich gamet na
proces konserwacji w niskich temperaturach.

Analizauzyskanych wyników mrozenia-r ozmraża-
nia prowadzi do konkluzji, że spadek odsetka plemni-
ków o ruchu prawidłowym po dczas konserwacj i w nis -

kich temperaturach był stosunkowo niewielki i wyno-
sił około 15%, Jest to zgodne z wynikami uzyskanymi
pTzęz innych autorów (6, 10,32). Podobnąprawidło-
wość zaobserwowano równiez w odniesieniu do na-
sienia pobranego zapomocąszt:łcznej pochwy i elek-
troejakulakcji (6) Na uwagę zasługuje jednakżelzy-
skany w badaniach własnych stosunkowo niski odse-
tek plemników z prawidłową budową morfologiczną
akrosomu po rozmrożeniu. Podobne zjawisko w od-
niesieniu do plemnik ów najądrzowych odnotowali
wcześniej Hay i Goodrowe (10). Natomiast w ejaku-
lowanym nasieniu kotowatych spadek odsetka plem-
nikow z zachowaną ciągłością błon akrosomalnych
zachodzący pod wpĘrvem procesu konserwacji w nis-
kich temperaturach jest zdecydowanie mniejszy (23).
By ć może, pr zy czyny te go zj awi ska po s zukiwać nal e -
ży w tym, ze plemniki najądrzowe pozbawione sąoso-
czowego czynnlka stabilizującego akrosomy (ASF -
acrosomę stabilizing factor). Obecność tej substancji
stwierdzono wcześniej w plazmie nasienia wielu ga-
tunków, w tym u ludzi, królików i myszy (10).

Re asumuj ąc lznać należy, z e właś c iwo ś c i naj ądrz o -

wych plemników pozyskiwanych od samców kota
domowego w wieku powyżej 12 miesięcy umożliwia-
jąpodjęcie badań nad ich konserwacjąw niskich tem-
p eraturach l. sztucznąins eminacj ą. Zasto s owanie me -
tody słomkowej i rozrzędzęniaw rozrzędzalniku opar-
tym na buforze Tris pozwoliło na uzyskanie wysokie-
go odsetka plemnikow o ruchu prawidłowym po roz-
mrozeniu, porównywalnego z ruchliwością uzyskiwa-
ną przy kriokonserwacji nasienia pobieranego na
sztlcznąpochwę i przy pomocy elektroejakulacji. Choć
odsetek plemnikow z prawidłową budową morfolo-
glcznąakrosomu po rozmrożeniu był nieco niższy, to
i w tym zakresie wyniki należy uznać za zadowalają-
ce, a plemniki poddane konserwacji przyjętąmetodą



posiadają jak się wydaje, jakość, która kwalifikuje je
do celu sztlcznej inseminacji samic. Skuteczność za-
biegów sztucznej inseminacj i nasieniem poddanym
konserwacji opisaną metodą i przydatność opracowa-
nej metodyki w odniesieniu do dzikich kotowaĘch wy-
magajądalszychbadah,
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STAN zAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w listopadzie 2004 r,"l

1. Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 3 województwach: dolnośląskim (1-1), lubelskim
(2-2)i wielkopolskim (5-5). Zanotowano)ąu4lisów,2kun,1 jenota i 1 nietoperza.

2. Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 3 województwach. podkarpackim (1-1), warmiń-
sko-mazurskim (a-5) i wielkopolskim (1-1). Zanotowano jąu ą sztuk bydła, 2 psow i 1 kota.

3. BSE - stwierdzono w województwie małopolskim (1-1) i wielkopolskim (1-1).

4,Zgnilec amerykański - wystąpił w 3 województwach: lubelskim (1-1), warmińsko-mazurskim
(1-1) i zachodniopomorskim (1-1).

5. VHS - stwierdzono w województwie zachodniopomorskim (1-2).

*)W nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


