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Evaluation of uiability and integlity of cell membranes in flesh and flozen boal semen

Summary

The aim of our study was to evaluate different cytometric methods used for the analysis of viability and cel|
membrane integrity of boar semen. 32 semen portions from 16 boars (different breeds and mixed-breeds)
aged 1-5 years, 200-400 kg weight, of confirmed fertility and kept in similar conditions between January and
March 2004 have been used. To differentiate live and dead sperm we used LIVE/DEAD@ Sperm ViabiliĘ
Detection Kit (Molecular Probes). Apoptotic spermatozoa were estimated by using Annexin Y-F'ITC Apoptosis
Detection Kit (Oncogene). We used cytometer FACSCa|ibur (Becton Dickinson, USA).

The investigations show the results of flow c.vtometric examinations of fresh semen and that preserved in
Iow temperatures from 16 boars (different breeds and mixed-breeds). By using SYBR-14 and propidium
iodide 72oń a|ive sperm in fresh semen and 40o/o in frozen semen were gained. The percentage of apoptotic
sperm after annexin V and propidium iodide staining varied significantly in fresh and preserved semen. In
fresh semen l2o/o of the cells presented early apoptosis and in that preserverl7oń. Late apoptosis: 147o in fresh
semen, 13o/o after cryopreservation. Our results confirm that the combination of SYBR-I4 and propidium
iodide is quick and effective in differentiating betrł,een live and dead sperm. The percentage of apoptotic
sperm is an individually variable feature. Divergent results among breeds and boars rvith annexin V staining
should be further investigated.
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O c ena morfo lo giczna nas i eni a w asp ekc i e zyłvotn o ś c i
plernników, metodami laboratoryjnymi, nie przed-
stawia większych trudności. Zazwyczaj stosuje się do
tego celu dwa barwniki: eozynę, która wnika do mart-
wych komórek i nigrozynę barwiącą tło preparatu.
Określenie struktury błony komórkowej wiąże się juz
z pewnymi trudnościami i nie moze być przeprowa-
dzonę za p omo cątradycyj nych meto d 1 aboratoryj nych.
Zaburzęnię struktury lipidów plazmolemmy jest wczes-
nym sygnałem apoptozy, czy|t precyzyjnie regulowa-
nej, programowanej śmierci komorki (7,19). Komór-
ki apoptoty czne tracąswoj ą autonomię w stosunku do
środowiska, poniewaz jest to proces nieodwracalny,
j ego nieuniknioną konsekwencj ą będzie śmierc komór-
ki (6, 16). Z tego względu wykluczenie ejakulatów
z dużą ilością plemnikow wykazujących zaburzenia
w strukturze błony komórkowej powinno poprawió
wartość biologiczną nasienia uzywanego do sztucznej
inseminacji. Mrozenie zwiększa liczbę plemników
apoptotycznych, dlatego do kriokonserwacji należy
kwalifikowac tylko takie ejakulaĘ, ktore w stanie świe-

Sztucznainseminacj a loch nasieniem świezym przę-
chowywanym w stanie płynnym jest bardzo popular-
na w Europie. W niektórych krajach odsetek samic
inseminowanych w ten sposób dochodzi do 90oń.
W ostatnim dziesięcioleciu wzrosła także popularność
tej metody w USA z 5Yo w 1993 r, do 50oń w latach
ostatnich (14). Pomimo szczegolnej podatności nasie-
nia knura na uszkodzenia błony komórkowej plemni-
ków w czasie mrożęnialrozmrażania, zmierza się jed-
nak do zwiększeni aldziałunasienia mrozonego w roz-
rodzie świń (3, 4).

Dokładna analiza jakości nasienia in vitro pozwala
wnioskować o przydatności plemnikow do wykorzys-
tania w technikach wspomaganego rozrodu orazmoż-
liwia zakwalifikowanie bądźnie nasienia danego sam-
ca do mrożęnia. Podstawowym kryterium oceny ja-
kości nasienia knura jest określenie w mikroskopie
świetlnym odsetka plemników poruszających się ru-
chem postępowym; gamety takie traktowane są jako
komorki p o siadaj ąc e prawi dłowy metab olizm t zacho -
waną integralność błon komórkowych (I7, 19).



żnlmv,rykarują jaknajmniejszyodsetekkomórekapop-
totycmych (2, 19, 2l, 22).

Celem badań było określente przydatności wybra-
nych metod cytometrycznych do szybkiej iprecyzyj-
nej analizy nasienia knura na podstawie oceny źryvrlot-
ności i integralności błon komórkowych plemnikow
w nasieniu świezym i mrożonym.

Mateilał i metody

Badania przeprowadzono na 32 porcjach nasienia uzys-
kanych od 16 knurów różnych ras i mieszańców międzyra-
sowych (PBZ, WBĘ H x ą P x D), wwieku 1-5 lat, o masie
200-400 kg, sprawdzonej płodności, utrzymywanych w po-
dobnych warunkach w okresie od stycznia do marca 2004 r.

Nasienie pobierano metodą manualną na fantomie. Proce-
dury związane z mrożenjemlrozmrażaniem nasienia prze-
prowadzane były zgodnie ze standardowym protokołem
opracowanym dla tego gatunku przez Westen-
dorfa i wsp. w modyfikacji Bielasa (3, 4). Po
pobraniu i ocenie nasienia do dalszych badań
kwalifikowano ejakulaty, w których minimum
60% plemników poruszało się ruchem postępo-
wym, a koncentracja komórek wynosiła ponad
40 mln/ml. Część próbek nasienia przeznaczo-
nych do badań w stanie świezym rozrzedzano
k orn ercyj nym r ozr ze dzalnl,kiem do nas i en i a kn u-
ra Beltsville Thawing Solution (BTS), tak aby
otrzymać koncentrację l0 x l06/ml. Pozostałą
częśc ejakulatu mrożono wg standardowych pro-
cedur w słomkach o objętości 0,5 ml (3, 4).
Słomki rozmrażano po 3 lub 4 dniach i przepro-
wadzano analizę cytometrycznązgodnie ze sche-
matem podanym dla nasienia świezego.

Przygotowywano dwa szeregi probówek
zrozrzedzonlrm nasieniem o ustalonej koncen-
tracji. Do pierwszego szeregu stosowano zestaw
LIVE/DEAD3 Sperm Viability Detection Kit
(Molecular Probes) słuzący do róznicowania ko-
morekzywych i martwych. Do określeniaudzia-
łu plemników apoptotycznych wykorzystano ze-
staw Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit
(Oncogene). Procedurę barwień przeprow adza-
no w sposób następujący: do 1 rnl rozrzedzone-
go nasienia dodawano 5 pl rozcieńczonego
5O-krotnie SYBR-l4, inkubowano nasienie
5-10 rninut w temp. 36oC, następnie dodawano
5 pl jodku propidyny i inkubowano 5- l0 minut,
po czym przeprowadzano analtzę cytometry cz-
ną. Do drugiego szeregu probówek zawiera-
jącego po 0,5 ml rozrzedzonego nasienia do-
dawano po l0 pl odczynnika wia!ącego,2 1l"I

anneksyny V, nasienie inkubowano 15 minut
w temperaturze pokojowej w ciemności, wiro-
wanoprzez 5 minut, 1000 x g w temperaturze
pokojowej (wirówka lrrmy Sigma, Niemcy), su-
petnatant wylewano i dodawano 0,5 ml buforu
wiĘącego, następnie nasienie koniugowano
z 5 pl jodku propidyny, umieszczano w ciem-
ności na lodzie i nięzwłocznie analizowano na
cytometrze.

Plemniki oceniano na cytometrze przepływowym firmy
Becton-Dickinson FACSCalibur (USA) wyposazonym w op-
tykę standardową chłodzony powietrzem laser argonowy
o długości fali 488 nm oraz analizator 7 parametrowy umoz-
liwiający równoczesny pomiar rozproszenia światła do przo-
du (FSC), pod kątem (SSC) itrzechparametrów fluorescen-
cji. Otrzymany obraz analizowany byłprzy lżyciu progra-
mu CELLQuest wersja 3,3 (Becton-Dickinson, USA).

Zasada metody oparta jest na zdolności wnikania nisko-
cząsteczkowego barwnika SYBR-14 do wnętrza komórki
przez nieuszkodzoną plazmolemmę i wiązania się z mate-
riałem geneĘcznym zawaĘmw jądrze komórkowym oraz
wnikanie wielkocząsteczkowego jodku propidyny do wnę-
trza i wiązanie się z DNA komórek martwych lub z silnie
zaburzoną strukturą plazmolemmy. Zasada działania drugie-
go zestawu opiera się na wiązaniu anneksyny V do fosfaty-
dyloseryny przemieszczĄącej się z walstwy wewnętrznej do
zewnętrznej błony komórkowej w trakcie procesu apoptozy.
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Ryc. 2. Odsetek plemników nie wykazujących zmian w strukturze błony
komórkowej w nasieniu knurów
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Ryc. 1. Odsetek żywych plemników w nasieniu



Wyniki iomówienie
SYB R- 1 4 i j odek propidyny wzbu dzane są światłem

widzialnym o długości fali 488 nm. W momencie zwią-
zanla z DNA emitqą fluorescencję o długości fali
wynoszącej 5 16 nm dla SYBR-14 i 617 nm dla jodku
propidyny (PI). Uzycie zestawu złożonego z SYBR-l4
i PI pozwoliło wyrożnić dwie duze populacje komó-
rek - plemniki martwe, do ktorych wnika PI or az plem-
niki zywe, do ktorych wnika SYBR-14. Oprocztych
dwó ch p opulacj i można zauw aży c słab ą liczebni e p o -
pulację komórek barwiących się dwoma barwnikami
i grupę niezabarwionążadnym z barwników, sąto za-
nlęczy szczenia i detritus komórkowy.

W wyniku barwienia SYBR- 1 4/PI uzyskano 5 1,98-
-84,40ń (x72,88oń, s 11,21) plemników żywychw na-
sieniu świeżym i 11,89-81,18% (x 40,660ń, s 14,69)
w nasieniu mrozonym. Mimo pozomie dużych roz-

bieżności w danych dotyczących nasienia mrozonego
większość prób wykazywała zyłvotność na poziomie
30-50%, W przypadku nasienia świezego w 12 prób-
kach odsetek plemników zywych przekraczał 70%
(ryc. 1 ). Warto ś ci char aktery zując e zyłvotno ś c p lem-
ników oznaczanąna cytometr zę zbliżone byĘ do ltcz-
by plemników poruszaj ących się ruchem postępowym
oznaczanym w mikroskopie świetlnym.

Sygnał pochodzący od anneksyny V po wzbudze-
niu laserem argonowym o dhrgości fali 488 nm, roz-
p o znaw any j est pr ze z detektor fl uore s c encj t pr zy dhl-
gości fali wynoszącej 518 nm. Otrzymano wykresy
kropkowe, na których obecne sącztery populacje plem-
ników. Gamety żywe, posiadające błonę komórkową
o prawidłowej strukturzę, nle wlązążadnego zbarw-
nikow. Plemniki wczesnoapoptotyczne wykazujące
ekspre sj ę fo s faĘdylo s eryny na zew nętr znej p owi erz ch-

ni błony komórkowej, która posiada jesz-
cze duży stopień integralności, wiĘąan-
neksynę V. Plemniki późnoapoptotyczne
i wczesnonekrotyczne charakteryzują się
powaznym zaburzęnięm integralności
struktury błonowej; umozliwia to zwtąza-
nie się anneksyny V do fosfa§dyloseryny
oraz wniknięcie PI do wnętrza komorki.
Czlvatlapopulacja to plemniki martwe, któ-

rych DNA wiąze PI.
W badanych ejakulatach wczesną apop-

tozę wykazywało 0,3 -64,03Yo (X Iż,3żYo,
s 18,25) plemników w nasieniu świezym
i 0,2-28,290ń (X1,40%, s 9,77) w nasieniu
mrozonym (ryc. 3). Odsetek plemników poź-
noapoptoty czny ch i wcze snonekroĘcznych
wahał się od 0,5Yo do 50,80^ (x I4,73oń,
s 17,10) w ejakulatach świezych oraz mię-
dzy 0,53Yo a 38,70ń (x l2,92o/q s 15,79)
po kliokonserwacji (ryc. D. Niezmienioną
strukturę błony komórkowej reprezentowa-
ło I4-]8,]7% plemników w nasieniu świe-
żym (X 53,25o/o, s 25,58) i7,08-63,3o^
w mrozonym (V28,62%o, s 16,53) (tyc.2),
Mimo relatywnie duzego odsetka gamet
żywrych, co sugeruje dobrąjakość nasienia,
uzyskane dane wskazuj ą na znaczny,ponad
20%o udztał gamet pożno- i wczesnoapop-
totycznych w ejakulatach świezych pocho-
dzących od 7 osobników. Z powodu zabu-
tzęnta homeostazy w plemnikach apopto-
tycznychi związanej zrym obnizonej war-
to ści b iolo g icznej, należałoby zr ezy gnow ać
ze stosowania nasienia char aktery zuj ącego
się tak znacznym odsetkiem komórek apop-
toty czny ch do celów przechowywania
i sztucznej inseminacji (19).

Apoptoza obserwowana byŁa w ej akula-
tach świezych i mrozonychnarożnym po-
ziomie u poszczególnych osobników. Na
podstawie analtzy nasienia pochodzącego
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Ryc. 3. Odsetek plemników wczesnoapopto§cznych w nasieniu knurólv
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Ryc. 4. Odsetek plemników późnoapoptotycznych w nasieniu knurów
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od 16 knurów trudno mowić o charakterystycznej dla
gafu nku liczbie p lemnikow ap optoty cznych. O dsetek
plemników wczesnoap optoty cznych zwiększył się
w wyniku mrożenia w przypadku 5 knuróą natomiast
plemników późnoapoptotycznych - u 8 osobników.
Ap optoza j est proc e sem fi zj o lo g icznie zacho dzący m
w komórkach macierzystych gamet samca, będąc jed-
nymz elementow kontroli podczas produkcji plemni-
kóW ktore są fagocytowane po rozpoznaniu fosfaty-
dyloseryny w zewnętrznej warstwie plazmolemmy
przez komorki podporowe jądra (1, 12). Wydaje się,
ze plemniki apoptotyczne nie powinny być obecne
w ejakulacie, ale w nasieniu człowieka odsetek komó-
rek apoptotycznychwaha się od},Ioń do 50ońw przy-
padku nasieniaka (seminoma) (1) W podobnym
doświadczeniu prowadzonym na mrozonym nasieniu
buhaja, otrzymano największy udziałplemnikow z nie-
zmienionymi błonami komorkowymi (A-IPI ), ale
kolejna duza popul acja złożona była z komórek póż-
noapoptoty czny ch (A+/PI+) i wynosiła 24,9 -62,3Yo
l rożnych osobników, Według wielu autorów za tęn
stan o dp owiedzialn e są proc e sy mr ożenia i r ozmr aża-
nia, przyczyniające się m.in. do ręaranżacji struktury
lipidowej błon komórkowych (2, 5, 13, 20, 2I). W ba-
daniach prowadzonych na nasieniu kozła stwierdzono
natomiast, żę zaburzenia w strukturze układu fosfoli-
pidow błony komórkowej występująjedynie w silnie
uszkodzonych plemnikach, do których wnika jedno-
cześnie jodek propidyny. W tym doświadczeniu nie
zaobserwowano łączenia się anneksyny V do błony
komórkowej plemnikóq jeśli nie były one równocześ-
nie związane z jodkiem propidyny (18). Obecne bada-
nia przeprowadzone na 16 ejakulatach knurow nie
potwierdzaj ą danych uzyskanych dla nasieni a kozła.
We wszystkich próbach otrzymano zróżnicowaną ilość
plemników wczesnoapoptotycznych, nie wiĘący ch
jodku propidyny, ktorych populacj awahała się od 0,3%
do 64,03Yo w nasieniu świezym i0,2oń-28,29ońw na-
sieniu mrozonym.

Kombinacj a SYBR- 1 4 i j odek propidyny precyzyj-
nie i efektywnie różnicuje populacje plemnikow zy-
wych i martwych. Wykazane to zostaŁo także we
wcze śni ej szych do świ adczeniach na nas i eniu buhaj a,
knura, kozła,krolika, myszy i człowieka (8,9, 13, 15,
l 8 ). P otwierdzeniem skuteczno ś ci działania obu barw-
nikow był eksperyment przeprowadzony na nasieniu
buhaja. Z próbki nasienia usunięto martwe i uszko-
dzone plemniki przy użyciu zelu Sephadex i waty
szklanej; część tejjednorodnej pod względem żywot-
ności populacji celowo zabito procesami mrozenia
i rozmrażania, następnie dodawano w znanych propor-
cjach (}Yo, 25Yo, 5 lYo, 7 5Yo, I 00Yo) do zawie siny plem-
ników żywych,po czymbarwiono SYBR-l4 oraz jod-
kiem propidyny i oceniano przy wykorzystaniu cyto-
metrii przepływowej, czry odsetek plemników zabar-
wionych jodkiem propidyny pokrywa się z ilościądo-
danych martwych plemnikow (10).

187

Otrzymane wyniki badań oraz doświadczęniainnych
autorów pozwalają na stwierdzenie, ze kombinacja
SYBR-l4 i jodekpropidyny w sposób przejrzysĘ róż-
nicują plemniki żywe t martwe. Rozbieżne wyniki
badań pomiędzy gatunkaml oraz poszczegolnymi osob-
nikami odnośnie do wykorzystania anneksyny V jako
markera zmlan apoptotycznych w nasieniu (1, l 3, 1 8)
wymagaj ą kontynuowania badań.
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