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Zdolność zapładniająca plemników, a czas  

przechowywania w warunkach in vitro 

czas procesy starzeniowe 

zdolność zapładniająca 

brak efektu zapłodnienia 



Sztuczna plazma nasienia (ASP) oraz jej 

właściwości 

Wykorzystywana w celu: 

 
 zatrzymanie procesów starzeniowych (degradacyjnych) plemników 

 przechowywanie plemników poza ich naturalnym środowiskiem 

(jądra) do czasu wykorzystania (zapłodnienie) 

 

 Brak synchronizacji owulacji/spermacji 

Artificial Seminal Plasma (ASP) = środowisko imitujące naturalną 

plazmę nasienia 

 transportu nasienia z miejsca poboru (stawy hodowlane) do 

miejsca wykorzystania (wylęgarnia)  

 wyboru najlepszych prób nasienia 



Naturalna plazma nasienia: 

 2 mM Ca2+ 

 0,8 mM Mg2+ 

 75 mM Na+ 
 

 82 mM K+  

 112 mM Cl- 

pH 8,0; 310 mOsm/kg 

Sztuczna plazma nasienia: 

 2 mM CaCl2  

 1 mM Mg2SO4  

 110 mM NaCl  

 40 mM KCl 

 20 mM Tris,  

pH 7,5; 310 mOsm/kg 

Sztuczna plazma nasienia (ASP) oraz jej 

właściwości 



pojemniki do hodowli 

komórkowych 

zapewnienie wymiany  
gazowej  

zabezpieczenie przed przyduszeniem 
(cienka warstwa) 4°C 

spowolnienie dynamiki procesów starzeniowych 

Konfekcjonowanie nasienia karpia w ASP -   

sposoby 



Konfekcjonowanie nasienia karpia w ASP -   

stopień rozrzedzenia 

1 porcja nasienia 

(1 ml) 

9 porcji ASP 

(9 ml) 

rozrzedzone nasienie  

(10x)  



Konfekcjonowanie nasienia karpia w ASP -   

dostępność 

https://www.bionovo.pl/k/ 



Konfekcjonowanie nasienia karpia w ASP -   

dostępność 

http://www.biokom.com.pl/ 



Jakość nasienia i możliwości jego poprawy w 

warunkach kontrolowanych – rola ASP 

różnice w jakości 

nasienia 

 indywidualna zmienność osobnicza 

           (osiąganie dojrzałości płciowej) 

 zanieczyszczenie nasienia moczem 

      (przedwczesna aktywacja plemników) 

Brak sukcesu  

w zapłodnieniu 



Jakość nasienia i możliwości jego poprawy w 

warunkach kontrolowanych – rola ASP 

Rys. 1. Odsetek plemników ruchliwych (A), ruch progresywny (B) oraz prędkość krzywoliniowa (C) plemników 

karpia w próbach wysokiej oraz niskiej jakości rozrzedzonych w ASP i przechowywanych w czasie 1 i 24h. 

Nasienie świeże stanowiły próby nierozrzedzone w ASP. Słupki oznaczone różnymi indeksami literowymi wskazują 

na istotności różnić w wartościach analizowanych parametrów (P < 0,05). 

nasienie wysokiej jakości: 55-65% 

nasienie niskiej jakości: 5-10% 



nasienie wysokiej jakości: 55-65% 

nasienie niskiej jakości: 5-10% 

Rys. 2. Odsetek zapłodnienia ikry karpia nasieniem świeżym o wysokiej oraz niskiej jakości oraz nasieniem 

uprzednio rozrzedzonym w ASP inkubowanym w czasie 1h. Słupki oznaczone różnymi indeksami literowymi 

wskazują na istotności różnić w wartościach analizowanych parametrów (P < 0,05). 

Efektywność zapłodnienia ikry nasieniem 

rozrzedzonym - rola ASP 



Płyny aktywujące/zapładniające, a efektywność 

rozrodu 

Tabela 1. Wybrane płyny aktywujące (AS) o różnym składzie (mM), pH oraz osmolalności 

wykorzystane do aktywacji plemników karpia oraz zapłodnienia ikry w warunkach 

kontrolowanych. * Każdy płyn aktywujący zawiera 0.5% albuminę surowicy bydlęcej (BSA). 

 

 Płyny aktywujące 

Skład AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 

NaCl 68 100 86 45   

KCl - - - 5   

Tris - 10 - 30   

Mocznik 50 - - -   

pH 7.7 9.0 7.4 8.0 7.3 7.0 

Osmolalność 180 200 167 160 3.0 8.0 

Cytacja 

Billard  

i in.  

(1995) 

Lahnsteiner 

i in.  

(1996) 

Kucharczyk 

i in.  

(2008) 

Perchec  

i in.   

(1996) 

Woda 

destylowana 

Woda 

wylęgarniana 

 

Pływ Woynarovicha 

Pływ Lahnsteinera 

Woda wylęgarniana 



Płyny aktywujące/zapładniające, a efektywność 

rozrodu 

Rys. 3. Odsetek plemników ruchliwych (A), ruch progresywny (B) oraz prędkość krzywoliniowa (C) plemników 

karpia po aktywacji wybranymi płynami. Słupki oznaczone różnymi indeksami literowymi wskazują na istotności 

różnić w wartościach analizowanych parametrów (P < 0,05). 

Plemniki karpia można aktywować buforami o pH w zakresie 

7.4 – 9.0 i osmolalnością w zakresie 190 – 200 mOsm/kg  



Płyny aktywujące/zapładniające, a efektywność 

rozrodu 

Rys. 4. Odsetek zapłodnienia ikry karpia po aktywacji wybranymi płynami (P > 0,05). 

Bufory do aktywacji plemników karpia można wykorzystać 

do zapłodnienia ikry 



Wnioski 

 w warunkach wylęgarni ASP wykorzystać można do poprawy 

jakości nasienia karpia przed jego wykorzystaniem 

(zapłodnienie) 

 nasienie winno być rozrzedzone w ASP w stosunku 1:9 (10x) 

 nasienie należy przechowywać w ASP w pojemnikach 

zapewniających im odpowiednią wymianę gazową oraz cienką 

warstwę 

 nasienie należy przechowywać w ASP w temperaturze 

obniżonego metabolizmu (+4°C)  

 nasienie rozrzedzone w ASP doprowadza do poprawy jego 

jakości już w czasie 1 godz. Wzrost ten jest obserwowany 

przede wszystkim w przypadku nasienia o niskiej jakości 

 nasienie rozrzedzone w ASP jest zdolne do zapłodnienia ikry na 

poziomie 90% 


