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W ostatnich dziesięcioleciach sztuczne unasienianie jest sze-
roko stosowane przez większość hodowców i producentów 
trzody chlewnej. Stosowanie inseminacji loch zmniejsza 
koszty rozrodu, chroni przed rozprzestrzenianiem się chorób, 
zapewnia zadowalające wyniki w zakresie liczby urodzonych 
prosiąt i jakości cech użytkowych odchowanego potomstwa. 
O powodzeniu sztucznego unasieniania decyduje głównie ja-
kość użytego nasienia i sposób jego przechowywania, gdyż 
nasienie jest idealnym medium dla wzrostu wielu mikroorga-
nizmów, w tym bakterii. Zanieczyszczenia bakteryjne są ruty-
nowo obserwowane podczas pobierania i przechowywania 
nasienia. Maroto-Martin i wsp. [6] podają, że w 62,5% świe-
żych ejakulatów i w 79% dawek inseminacyjnych wykazano 
obecność szczepów bakteryjnych. W nasieniu knurów więk-
szość zanieczyszczeń to bakterie Gram-ujemne z rodziny En-
terobacteriaceae [1], a typowe stężenie bakterii waha się mię-
dzy 3,5x103 cfu/ml a 3,5x105 cfu/ml. Jednak badania przepro-
wadzone przez Maroto-Martin i wsp. [6] wskazują, że uży- 
cie do inseminacji nasienia, w którym wykryto obecność 
3,5x103cfu/ml bakterii Escherichia coli powoduje znaczące 
obniżenie wielkości miotu. Jednocześnie w badaniach prze-
prowadzonych przez Sepúlveda i wsp. [8] wykazano, że w 
nasieniu, w którym wykryto wysoką koncentrację bakterii ob-
serwuje się statystycznie istotny spadek żywotności i ruchu 
postępowego plemników. Zanieczyszczenia bakteryjne są 
czynnikiem zmniejszającym ruchliwość plemników, skracają-
cym czas przechowywania nasienia, zmniejszającym płod-
ność, co powoduje straty ekonomiczne zarówno dla hodow-
ców, jak i producentów trzody chlewnej [4]. Z tego powodu w 
praktyce inseminacyjnej powszechnie stosuje się suplemen-
tację rozcieńczalników odpowiednimi antybiotykami, które 
hamują wzrost drobnoustrojów patogennych [3, 7]. Nadal po-
szukuje się takich antybiotyków, które ograniczą wzrost drob-
noustrojów, a nie spowodują obniżenia jakości i wartości bio-
logicznej nasienia podczas jego przechowywania w stanie 
płynnym. 

W Instytucie Zootechniki PIB przeprowadzono badania, któ-
rych celem była modyfikacja składu rozcieńczalnika pozwalają-
ca na konserwację nasienia knura przez okres 6 dni, bez obni-
żenia jego wartości biologicznej, z zastosowaniem nowych an-
tybiotyków – florfenikolu i polimyksyny B. Antybiotyki te nie były 
dotychczas stosowane w konserwacji nasienia knura. Kryte-
rium oceny zdolności zapładniającej plemników knura, konser-
wowanych w stanie płynnym w zmodyfikowanych rozcieńczalni-
kach, była ocena in vivo na poziomie zarodków. Ocena jakości 
uzyskanych zarodków została przeprowadzona na podstawie 
morfologii, liczby komórek zarodka oraz częstości występowa-
nia zmian apoptotycznych na podstawie fragmentacji DNA i ak-
tywności kaspazy-3.

Materiał doświadczalny stanowiło nasienie knurów oraz za-
rodki świni w stadium ekspandującej blastocysty. Do badań 
wykorzystano nasienie pochodzące od 5 knurów (4-5 ejakula-
tów od jednego knura) wykorzystywanych do inseminacji w 
Stacji Eksploatacji Knurów w Kleczy Dolnej. Knury utrzymy-

wano w standardowych warunkach zoohigienicznych i żywio-
no mieszanką pełnoporcjową, ze stałym dostępem do wody. 
Nasienie pobierano metodą manualną od knurów mieszańców 
międzyrasowych (pbz x wbp) o masie ciała 265,3 ±7,2 kg i w 
wieku 18,4 ±0,9 miesięcy. Do badań  wykorzystano ejakulaty, 
w których stwierdzono 80% plemników o prawidłowej morfolo-
gii i ruchu postępowym powyżej 80%. Nasienie konserwowa-
no w stanie płynnym przez okres sześciu dni, w temperaturze 
16°C, w rozcieńczalniku Biosolwens Plus (kontrola – R0) oraz 
w rozcieńczalnikach R1 lub R2, w których 100 µg gentamycy-
ny zastąpiono odpowiednio 100 µg florfenikolu lub 100 µg po-
limyksyny B. Ocenę ruchliwości plemników oraz ocenę zmian 
apoptotycznych wykonywano na nasieniu świeżym oraz w 3. i 
6. dniu konserwacji. Ocenę ruchliwości nasienia przeprowa-
dzono przy zastosowaniu systemu CASA (Computer Assisted 
Semen Analysis Systems), określając ruch całkowity (TM%) 
oraz postępowy (PM%) plemników. Ocenę zmian apoptotycz-
nych przeprowadzono na podstawie zmian w przepuszczalno-
ści błony komórkowej plemników za pomocą fluorochromu 
YO-PRO-1 (Vybrant Apoptosis Assay Kit≠4, Molecular Pro-
bes, USA) i pomiaru mitochondrialnego potencjału transbłono-
wego (ΔY) przy zastosowaniu barwnika JC-1 (5,5',6,6'-tetra-
chloro-1,1',3,3'-tetraethyl-benzi-midazolyl-carbocyanine iodi-
de; Molecular Probes, USA). Obserwację poszczególnych 
subpopulacji plemników (200 plemników na każdą próbkę) 
przeprowadzono w mikroskopie fluorescencyjnym Nikon Eclip-
se E600 (Tokyo, Japan) przy użyciu odpowiednich filtrów. Flu-
orescencyjną ocenę jakości nasienia przeprowadzono na pod-
stawie: odsetka plemników wykazujących zmiany apoptotycz-
ne (YO-PRO-1+/PI-), odsetka plemników żywych (YO-PRO-1-/
PI-), odsetka plemników z wysokim potencjałem mitochon-
drialnym (JC-1+). 

Statystyczną ocenę jakości nasienia opracowano przy uży-
ciu jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA, z wykorzysta-
niem oprogramowania komputerowego Statistica 10 (StatSoft, 
Tulsa, USA). Istotność różnic pomiędzy średnimi w grupach 
szacowano stosując wielokrotny test Duncana (Duncan Multi-
ple Range Test). Za istotne statystycznie przyjęto różnice po-
między parametrami na poziomie P<0,01.

Uzyskane wyniki jakości konserwowanego nasienia przed-
stawiono w tabeli 1. 

Nasienie w 6. dniu konserwowania przeznaczono do insemi-
nacji loszek. Dawczyniami zarodków były 6-miesięczne loszki 
różnych ras, o masie ciała od 90 do 110 kg, utrzymywane w 
Stacji Badawczej Trzody Chlewnej Żerniki Wielkie. Zarodki uzy-
skiwano poprzez przepłukiwanie macicy uzupełnionym płynem 
PBS o temperaturze 38oC. Zarodki w stadium blastocysty eks-
pandującej oceniano po 3 godzinach od uzyskania, w kierunku 
zmian apoptotycznych, na podstawie stopnia fragmentacji DNA 
i aktywności kaspazy-3. Wyniki oceny zmian apoptotycznych 
przedstawiono w tabeli 2.

Z przeprowadzonych badań wynika, że statystycznie istotne 
różnice (P<0,01) w odsetku plemników o ruchu całkowitym po-
między kontrolą (55,2 ±4,6), rozcieńczalnikiem R1 (64,7 ±6,3) 
oraz rozcieńczalnikiem R2 (61,0 ±4,1) obserwowano w szóstym 
dniu konserwowania nasienia. Jedocześnie, porównując odse-
tek plemników o ruchu postępowym (PM) pomiędzy zastosowa-
nymi modyfikacjami rozcieńczalników, zaobserwowano najwyż-
szą wartość w rozcieńczalniku zawierającym 100 µg polimyksy-
ny B (57,3 ±6,3). 

W badaniach Althouse i wsp. [2] stwierdzono, że zanie-
czyszczenia bakteryjne mogą prowadzić do wzrostu odsetka 
plemników wykazujących zmiany apoptotyczne w trakcie 
przechowywania nasienia. Jednocześnie w badaniach wła-
snych [3, 9] wykazano, że podczas konserwacji nasienia w 
stanie płynnym następuje wzrost odsetka plemników apopto-
tycznych wraz z czasem jego przechowywania. W przepro-
wadzonych badaniach najwyższy odsetek plemników apopto-
tycznych odnotowano w szóstym dniu konserwacji nasienia  
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w rozcieńczalniku kontrolnym (10,3 ±3,2) w porównaniu z roz-
cieńczalnikiem R1 (6,3 ±3,6) oraz rozcieńczalnikiem R2 (8,2 
±3,6). Jedocześnie w rozcieńczalniku R1 obserwowano naj-
wyższy odsetek plemników żywych (YO-PRO-1-/PI-) oraz od-
setek plemników z wysokim potencjałem transbłonowym (JC-
1+), wynoszące odpowiednio 57,4 ±7,1 oraz 62,9 ±6,1 (tab. 1). 
We wszystkich badanych wariantach rozcieńczalników obser-
wowano wzrost odsetka plemników apoptotycznych wraz ze 
wzrostem czasu przechowywania nasienia w stanie płynnym. 
Najniższy wzrost odsetka subpopulacji plemników YO-
-PRO-1-/PI+ stwierdzono natomiast w rozcieńczalniku zawie-
rającym 100 µg florfenikolu. Równocześnie w rozcieńczalniku 
R1 zaobserwowano najwyższy odsetek plemników o ruchu 
całkowitym (TM), żywych (YO-PRO1-/PI-) i z wysokim poten-
cjałem mitochondrialnym (JC-) w szóstym dniu konserwowa-
nia (tab. 1).   

W celu oceny zdolności zapładniających nasienia konserwo-
wanego przez sześć dni, przeprowadzono ocenę jakości zarod-
ków na podstawie wybranych markerów apoptotycznych. Z ba-
dań przeprowadzonych przez Fabiana i wsp. [5] wynika, że 
spontaniczna apoptoza w zarodkach osiąga najwyższą wartość 
w stadium blastocysty. Oszacowanie zmian apoptotycznych na 
takim etapie rozwoju zarodka może stanowić wiarygodny 
wskaźnik jego jakości. Ocenę zmian apoptotycznych przepro-
wadzono na podstawie stopnia fragmentacji DNA i aktywności 

kaspazy-3. W celu uzyskania 
zarodków przeprowadzono 
inseminację dawkami spo-
rządzonymi z nasienia kon-
serwowanego w różnych roz-
cieńczalnikach przez sześć 
dni. Inseminację wykonano 
na ogółem 27 loszkach, uzy-
skując 283 zarodki prawidło-
we morfologiczne w stadium 
blastocysty ekspandującej. 
Szczegółowe wyniki zamie- 
szczono w tabeli 2. Po inse-
minacji loszek nasieniem 
konserwowanym w rozcień-
czalniku R1 uzyskano naj-
wyższą liczbę prawidłowych 
morfologicznie blastocyst i 
najwyższy odsetek blasto-
cyst nie wykazujących aktyw-
ności kaspazy-3. Jednocze-
śnie nie zaobserwowano istot-

nych różnic w stopniu fragmentacji DNA oraz aktywności ka-
spazy-3 w blastocystach uzyskanych od loszek inseminowa-
nych nasieniem konserwowanym we wszystkich badanych 
rozcieńczalnikach.

Z przeprowadzonych badań wynika, że konserwowanie na-
sienia przez sześć dni w rozcieńczalniku z dodatkiem 100 µg 
florfenikolu umożliwia zachowanie jego wysokiej jakości oraz 
zdolności zapładniającej. 
 
Badania wykonano w ramach działalności statutowej Instytutu 
Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach.
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Tabela 1
Ocena nasienia knura konserwowanego w stanie płynnym w rozcieńczalnikach R0, R1 i R2 w dniu pobrania 
(dzień 0) oraz w trzecim i szóstym dniu przechowywania

Rozcieńczalnik Dzień
Metody oceny nasienia

CASA JC-1 YO-PRO-1/PI
TM% PM% JC-1+ YO-PRO-1+/PI- YO-PRO-1-/PI-

R0
(kontrola)

0 92,4 ±3,8 89,0 ±4,7 91,2 ±4,6 4,4 ±0,9 91,5 ±3,1

3. 82,5 ±2,8 63,3 ±5,2 82,7 ±8,2 6,5 ±1,1 74,2 ±8,7

6. 55,2* ±4,6 50,2* ±3,8 53,3* ±4,9 10,3* ±3,2 47,8* ±5,4

R1 0 98,4 ±1,8 92,7 ±6,3 95,5 ±4,2 4,0 ±0,9 92,3 ±4,8

3. 81,1 ±3,9 77,5 ±3,3 76,5 ±7,5 5,1 ±1,0 78,8 ±8,9

6. 64,7* ±6,3 62,5* ±4,5 62,9* ±6,1 6,3* ±3,6 57,48 ±7,1

R2 0 95,4 ±2,1 93,5 ±5,4 96,8 ±2,4 4,4 ±2,2 90,4 ±7,3

3. 80,3 ±5,6 76,5 ±4,8 75,2 ±7,8 6,3 ±1,4 74,8 ±7,3

6. 61,0* ±4,1 57,3* ±6,3 61,9* ±9,1 8,2 ±3,6 55,6* ±10,6
*Istotne różnice (P<0,01) w jakości nasienia konserwowanego w zmodyfikowanych rozcieńczalnikach w porównaniu do 
rozcieńczalnika kontrolnego (R0)

Tabela 2
Ocena jakości zarodków uzyskanych od loszek inseminowanych 6-dniowym nasieniem konserwowanym  
w rozcieńczalniku kontrolnym (R0) oraz w rozcieńczalnikach o zmodyfikowanym składzie (R1 i R2)

Rozcieńczalnik
Liczba 
loszek

Skuteczność 
inseminacji

(%)

Liczba 
blastocyst

Liczba 
prawidłowych 
morfologicznie 

blastocyst

Metody oceny zarodków

TUNEL
aktywność  
kaspazy-3

stopień  
fragmentacji DNA

(%)

aktywność  
kaspazy-3

(%)

R0
(kontrola)

9 84,5 89 88 2,2 brak – 86,2
niska – 6,7

wysoka – 7,1

R1 9 87,5 101 99 2,1 brak – 87,5
niska – 7,5

wysoka – 5,0

R2 9 88,6 98 96 1,9 brak – 85,7
niska – 8,6

wysoka – 5,7
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Escherichia coli, zwana pałeczką okrężnicy, należy do rodzaju 
Escherichia i wchodzi w skład rodziny Enterobacteriaceae, która 
została zaklasyfikowana do rzędu bakterii właściwych Entero-
bacteriales. Bakterie z gatunku E. coli zostały po raz pierwszy 
opisane w 1885 roku przez Theodora Eschericha, który wyizolo-
wał je z kału niemowlęcia i nazwał Bacterium coli commune [58]. 
Bakterie te wchodzą w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita 
grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych [25]. Pełniące 
funkcję symbiontów i komensali E. coli odgrywają znaczącą rolę 
w rozkładzie substancji pokarmowych oraz w syntezie związków 
egzogennych – aminokwasów i witamin, głównie witaminy C 
oraz witamin z grupy B i K [6, 41]. Ponadto, dzięki zdolności do 
wytwarzania bakteriocyn – kolicyn, stanowią konkurencyjną mi-
kroflorę dla mikroorganizmów chorobotwórczych [3, 7]. Przy ob-
niżonej odporności organizmu obecne w jelicie niepatogenne 
szczepy pałeczki okrężnicy, w momencie przejścia do tkanek 
poza przewodem pokarmowym, mogą stać się przyczyną wy-
stąpienia wielu poważnych infekcji. Patogenne szczepy E. coli 
powodują zaburzenia allostazy przewodu pokarmowego z po-
wodu wzrostu sekrecji i osłabienia absorpcji jelitowej, co skutku-
je rozwojem biegunek, którym towarzyszą objawy kliniczne wy-
nikające z utraty wody, elektrolitów, zaburzenia równowagi kwa-
sowo-zasadowej oraz obniżenia temperatury ciała. Patogenne 
szczepy E. coli mogą też stać się przyczyną krwotocznego nie-
żytu jelita grubego, infekcji pęcherza moczowego, infekcji nerek, 
wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS), mało-
płytkowej plamicy zakrzepowej, zapalenia płuc i opon mózgo-
wych, a także zapalenia woreczka żółciowego i dróg żółciowych 
oraz posocznicy [10, 28, 34, 39, 40, 63]. 

U świń kolibakterioza wywołana przez E. coli może przebie-
gać w postaci jelitowej (czyli biegunki), zakażenia ogólnego 
bądź intoksykacji. W zależności od wieku zwierząt, w jakim ten 
syndrom chorobowy się pojawia, można wyróżnić: kolibakterio-
zę prosiąt noworodków (do 3. dnia życia), kolibakteriozę ada-
ptacyjną (okres wystąpienia tzw. siodła immunologicznego, tj. 

między 2. a 4. tygodniem życia) oraz kolibakteriozę okresu od-
sadzeniowego (1.-2. tydzień po odsadzeniu od lochy). Straty 
bezpośrednie i pośrednie generowane przez biegunki stanowią 
jeden z najpoważniejszych ekonomicznie problemów okresu 
odchowu prosiąt [35]. Znajomość patogenezy, jak i szybkiej 
identyfikacji drobnoustrojów wywołujących choroby, stwarza 
szansę znacznego ograniczenia zachorowań, wprowadzenia 
skutecznej immunoprofilaktyki, a tym samym ograniczenia sto-
sowania chemioterapeutyków. 

Etiologicznym czynnikiem inicjującym powstanie biegunki 
wywołanej przez bakterie E. coli jest obecność w przewodzie 
pokarmowym szczepu bądź szczepów posiadających na po-
wierzchni komórki tak zwane czynniki patogenności, warunku-
jące stopień zjadliwości. Zależy on od: obecności fimbrii umoż-
liwiających adhezję do komórek gospodarza, obecności otoczki 
o właściwościach antyfagocytarnych oraz od zdolności do wy-
twarzania substancji toksycznych.

Kolibakterioza rozpoczyna się w momencie adhezji pato-
gennych szczepów E. coli do charakterystycznych dla nich re-
ceptorów zlokalizowanych na powierzchni komórek jelita cien-
kiego lub grubego, budujących nabłonek błony śluzowej jelita 
[4]. Kolejny etap rozwoju kolibakteriozy różni się w zależności 
od charakterystycznych dla określonego szczepu markerów 
patogenności.

Escherichia coli jest Gram-ujemną, względnie beztlenową, 
nieprzetrwalnikującą, zdolną do ruchu pałeczką o przeciętnej 
długości 1,5 μm oraz średnicy 0,5 μm, z ułożonymi perytrychal-
nie wiciami, warunkowo wytwarzającą otoczkę i wykazującą 
obecność fimbrii [29, 57]. Ze względu na optymalną temperatu-
rę wzrostu (37°C) pałeczki te są klasyfikowane jako mezofile. 
Charakteryzują się prawidłowym rozwojem w zakresie tempe-
ratur od 21°C do nawet 48,5°C, giną już po 20 minutach ogrze-
wania w temperaturze 60°C, ale np. w kale mogą przeżyć nawet 
do roku w temperaturze bliskiej 0°C [51]. Ponadto są prototrofa-
mi, tolerującymi środowisko o pH w granicach 4,5-9,0 (optymal-
nie 6,0-8,0).

W obrębie gatunku E. coli, w zależności od typu oddziaływa-
nia na organizm gospodarza, wyróżnia się cztery podstawowe 
grupy tych bakterii: 1) komensale i bakterie symbiotyczne natu-
ralnej mikroflory jelitowej; 2) szczepy będące fakultatywnymi 
symbiontami; 3) niepatogenne szczepy potencjalnie chorobo-
twórcze oraz 4) szczepy patogenne wywołujące infekcje i zatru-
cia pokarmowe [25]. 

Chorobotwórcze szczepy E. coli dzieli się ze względu na 
strukturę antygenową (serotypy) oraz syntetyzowane czynniki 
wirulencji, zwane też czynnikami patogenności (patotypy).

Analysis of in vivo fertilizing capacity of boar sperm depending on diluent composition
Summary

The aim of this study was to prepare a modification of a diluent used for preservation of boar semen using two antibiotics: flor-
fenicol and polymyxin B. The experiment was performed in order to obtain a diluent maintaining high biological value of semen 
preserved in liquid storage for six days. Semen from five boars (23 ejaculates) was diluted in a control extender (R0) and in 
extenders R1 and R2, containing florfenicol and polymyxin B, respectively. The quality of the stored semen was verified using 
the CASA system, evaluating total and progressive motility, and on the basis of apoptotic changes, by determining the percent-
age of viable spermatozoa (YO-PRO-1-/PI-), spermatozoa with apoptotic changes (YO-PRO-1+/PI-) and spermatozoa with high 
mitochondrial activity (JC-1+). The fertilizing capacity of the preserved spermatozoa was verified on the basis of the quality of 
preimplantation embryos. The study showed that the addition of florfenicol to the extender as antibacterial protection ensures 
the high quality and fertilizing capacity of boar spermatozoa.
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