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Celem badañ by³o okreœlenie parametrów jakoœci nasienia neosamców oraz normal-

nych samców pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss) mierzonej jako odsetek plem-

ników ROS+ i TAC w nasieniu kriokonserwowanym, przy ró¿nych stê¿eniach glukozy

(niskim (0,11 M), optymalnym (0,15 M), i wysokim (0,19 i 0,21 M)), odpowiednio dla neo-

samców i normalnych samców pstr¹ga têczowego w rozrzedzalniku glukoza-metanol.

Przeprowadzono dwa oddzielne eksperymenty z u¿yciem nasienia neosamców oraz

normalnych samców pstr¹ga têczowego. Nasza hipoteza zak³ada³a, ¿e przy nieoptymal-

nych stê¿eniach glukozy indukowane jest powstawanie plemników ROS+. Takie podejœ-

cie pozwoli³oby opisaæ charakterystykê reakcji plemników neosamców i normalnych

samców na stres oksydacyjny, co jest niezbêdne dla lepszego zrozumienia mechanizmu

stresu oksydacyjnego tych ryb. Ta wiedza mo¿e byæ wa¿na dla poprawy protoko³ów krót-

kookresowego przechowywania i kriokonserwacji plemników neosamców i normalnych

samców pstr¹ga têczowego. W niniejszej pracy zmierzone zosta³y odsetki plemników

ROS+ i wartoœci TAC dla œwie¿ego nasienia neosamców i normalnych samców pstr¹ga

têczowego. Okreœlono wp³yw ró¿nych stê¿eñ glukozy na powstawanie plemników ROS+

oraz poziom TAC i parametry jakoœci kriokonserwowanego nasienia. Stê¿enie glukozy

zastosowane do kriokonserwacji znacz¹co wp³ynê³o na ruchliwoœæ, prêdkoœæ krzywoli-

niow¹ i ¿ywotnoœæ plemników po rozmro¿eniu. Kriokonserwacja spowodowa³a tak¿e

wzrost odsetka plemników ROS+ w obu badanych grupach. Kriokonserwacja spowodo-

wa³a znaczne obni¿enie wartoœci TAC w nasieniu neosamców pstr¹ga têczowego

w porównaniu do nasienia ekwilibrowanego w ka¿dym z badanych stê¿eñ glukozy. Pod-
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sumowuj¹c, nasze wyniki wyraŸnie sugeruj¹, ¿e ró¿nice w stê¿eniach glukozy w rozrze-

dzalniku wp³ywaj¹ na stres oksydacyjny w kriokonserwowanym nasieniu neosamców

i normalnych samców pstr¹ga têczowego. Wiêkszoœæ zmian dotyczy zamra¿ania/roz-

mra¿ania; niektóre zmiany mog¹ jednak wyst¹piæ równie¿ podczas ekwilibracji. Specy-

ficzne zmiany w charakterystyce stresu oksydacyjnego wystêpuj¹ w nasieniu œwie¿ym

i kriokonserwowanym. Odwrotna zale¿noœæ miêdzy odsetkiem plemników ROS+ i TAC

jest prawdopodobnie spowodowana neutralizacj¹ antyoksydantów przez plemniki

ROS+. Uzyskane wyniki mog¹ byæ przydatne do optymalizacji protoko³ów kriokonserwa-

cji ryb ³ososiowatych. Konieczne s¹ dalsze badania w celu wyjaœnienia mechanizmów,

które powoduj¹ ró¿nice w stresie oksydacyjnym w nasieniu neosamców i normalnych

samców pstr¹ga têczowego.
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