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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành trên 720 mẫu tinh dịch của 6 lợn Duroc nhằm đánh giá ảnh hưởng của các phương 
pháp hạ nhiệt khác nhau tới chất lượng tinh dịch khi bảo quản ở nhiệt độ thấp trong môi trường không chứa kháng 
sinh. Tinh dịch được pha loãng trong môi trường BTS cải biến không có kháng sinh. Các mẫu tinh dịch được hạ từ 
30°C xuống 5°C theo 5 cách khác nhau trước khi bảo quản ở 5°C. Các mẫu tinh dịch được kiểm tra sau 24, 48, 72 
và 120 giờ bảo quản. Kết quả cho thấy, mẫu hạ nhiệt độ chậm nhất (5-A4: 2 giờ ở nhiệt độ phòng sau đó bảo quản ở 
10°C trong 3 giờ) có hoạt lực tinh trùng, tỷ lệ tổn thương màng acrosome cũng như tỷ lệ tinh trùng kỳ hình qua các 
ngày bảo quản không sai khác so với mẫu tinh dịch được bảo quản ở 17°C (P >0,05). Quá trình hạ nhiệt nhanh và 
bảo quản trực tiếp ở 5°C (5-A0 sau pha loãng bảo quản trực tiếp ở 5°C) đã làm giảm hoạt lực của tinh trùng và tăng 
tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (P <0,05). Thời gian bảo quản có ảnh hưởng đến hoạt lực tinh trùng (P <0,05). Do đó, 
phương pháp thích hợp để bảo quản tinh ở nhiệt độ thấp là có tốc độ hạ nhiệt chậm ở nhiệt độ phòng và 10°C trước 
khi đem bảo quản ở 5°C. 

Từ khóa: Tinh dịch, bảo quản, chất lượng tinh, nhiệt độ. 

Effects of Cooling Methods on Sperm Quality 
in Boar Semen Preservation at Low Temperature 

ABSTRACT 

This study was conducted on 720 semen samples of six Duroc boars to evaluate the effects of the different cooling 
methods on semen quality when stored at low temperatures in an extender without antibiotics. Semen was diluted in a 
modified BTS extender without antibiotics. Semen samples were cooled from 30°C to 5°C using five different cooling 
rates before stored at 5°C. Diluted semen was investigated after 24h, 48h, 72h and 120h of preservation. The results 
showed that: the lowest cooling rate sample (5-A4: 2h at room temperature, then stored at 10°C for 3 h) had sperm 
motility, abnormal acrosome, as well as morphology in different days of storage, which did not differ from semen 
samples stored at 17°C (P >0.05). Rapid cooling rate and direct storage at 5°C (5-A0 stored immediately at 5°C after 
dilution) were reduced sperm motility as well as increased abnormal spermatozoa (P <0.05). Time storage has 
influenced sperm motility (P <0.05). Therefore, an optimal cooling rate (slowly cooling rate at room temperature and 
10°C before stored at 5°C) for hypothermic storage was established for antibiotic-free storage at 5°C. 

Keywords: Semen, preservation, semen quality, temperature. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quá trình khai thác và bảo quản tinh dịch 

lợn ở nước ta hiện nay chưa được quan tâm 

thích đáng. Tinh dịch lợn chủ yếu vẫn được cung 

cấp trực tiếp cho các trang trại trong hệ thống 

hoặc các địa phương lân cận. Các nghiên cứu 

hiện nay chủ yếu đề cập đến chất lượng tinh 

được bảo quản ở nhiệt độ 17°C (Hà Xuân Bộ & 

cs., 2011; Hà Xuân Bộ & cs., 2013). Nghiên cứu 

về bảo quản ở nhiệt độ thấp cũng như ảnh 

hưởng của nhiệt độ thấp đến hoạt lực cũng như 
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khả năng thụ tinh của tinh trùng hầu như chưa 

được chú trọng. Bảo quản tinh dịch lợn ở nhiệt 

độ thấp có nhiều ưu điểm: giảm sự trao đổi chất 

ở tinh trùng, giảm sự phát triển của vi khuẩn 

cũng như hạn chế việc sử dụng kháng sinh 

trong môi trường bảo quản. Tuy nhiên, đặc điểm 

cấu tạo tinh trùng lợn cũng có nhiều điểm khác 

biệt so với tinh trùng động vật khác nên khả 

năng bảo quản ở nhiệt độ thấp vẫn còn hạn chế. 

Đặc biệt, do đặc điểm thành phần của lớp 

phospholipid trên màng tinh trùng của lợn có 

nhiều điểm khác biệt so với tinh trùng của động 

vật khác như lượng cholesterone thấp, tỷ lệ axit 

béo không bão hòa/axit béo bão hòa cao nên tinh 

trùng lợn rất mẫn cảm với nhiệt độ nói chung và 

shock lạnh nói riêng (Yeste, 2015). 

Do quá trình khai thác, pha loãng và bảo 

quản tinh dịch không phải là quy trình vô trùng 

nên rất dễ bị nhiễm khuẩn, có thể đây là một 

trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất 

lượng tinh dịch theo thời gian bảo quản, dẫn 

đến tỷ lệ thụ thai giảm. Trong quá trình bảo 

quản, vi khuẩn có mặt trong tinh dịch sẽ ảnh 

hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng 

và tạo ra những bất thường về mặt hình thái 

của tinh trùng (Auroux & cs., 1991; Ubeda & 

cs., 2013), gây đông vón tinh dịch (Wolff & cs., 

1993), khả năng sống sót thấp và giảm tính toàn 

vẹn của màng acrosome (El-Mulla & cs., 1996; 

Sepúlveda & cs., 2014). Bên cạnh đó, một số vi 

khuẩn còn thải các độc tố, tranh chấp dinh 

dưỡng với tinh trùng làm giảm khả năng bảo 

tồn của tinh dịch, giảm tỷ lệ thụ thai hoặc có thể 

gây quái thai. Hơn nữa, vi khuẩn còn làm tăng 

khả năng truyền bệnh từ đực giống sang nhiều 

con cái khác. Vi khuẩn cũng có thể làm giảm sức 

khỏe và khả năng thụ thai của con cái do gây 

viêm nội mạc tử cung và gây chết phôi, thai 

(Payne & cs., 2008; Martin & cs., 2010). Trước 

những ảnh hưởng xấu của vi khuẩn đối với chất 

lượng tinh dịch nên việc bổ sung kháng sinh vào 

môi trường pha loãng và bảo quản tinh dịch lợn 

là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc bổ sung 

kháng sinh vào môi trường cũng có nhiều ảnh 

hưởng xấu như làm xuất hiện các chủng vi 

khuẩn kháng kháng sinh gây khó khăn trong 

điều trị bệnh trên vật nuôi (Speck & cs., 2014; 

Schulze & cs., 2017). Giải pháp bảo quản tinh 

không có kháng sinh đã được đề cập và nghiên 

cứu. Trong đó, bảo quản ở nhiệt độ thấp cũng là 

một giải pháp làm giảm khả năng phát triển 

của vi khuẩn. Một số nghiên cứu in vitro và in 

vivo về việc bảo quản và sử dụng tinh trùng ở 

5°C đã được thực hiện (Schmid & cs., 2013a; 

Schmid & cs., 2013b; Waberski & cs., 2019a). 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu chế độ hạ nhiệt độ 

từ khoảng 35°C sau khi khai thác, 28-30°C sau 

khi pha loãng xuống 5°C vẫn còn nhiều hạn chế. 

Việc cân bằng nhiệt độ ở nhiệt độ phòng sau khi 

khai thác xuống nhiệt độ bảo quản có ý nghĩa to 

lớn. Nghiên cứu vấn đề này giúp cho việc bảo 

quản tinh dịch tránh bị sock khi thay đổi nhiệt 

độ đột ngột với tinh trùng ảnh hưởng tới chất 

lượng tinh trùng. Vì vậy, việc xác định phương 

pháp làm mát phù hợp là rất cần thiết để đảm 

bảo chất lượng tinh trùng khi bảo quản ở 5°C. 

Xuất phát từ thực tế đó, nghiên cứu này nhằm 

thiết lập một sự tương quan tối ưu giữa thời 

gian và nhiệt độ cân bằng trước khi bảo quản 

tinh dịch mà không làm giảm chất lượng tinh 

trong quá trình bảo quản ở nhiệt độ thấp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Có 720 mẫu tinh dịch được khai thác từ 06 

lợn đực Duroc (khỏe mạnh, 1,5-4 năm tuổi, có 

hoạt lực tối thiểu là 70% và hình thái tinh trùng 

bình thường trên 75%) nuôi tại Công ty CP Giống 

gia súc Hà Nội từ tháng 5 đến tháng 7/2020. 

 2.2. Nội dung nghiên cứu 

Tinh dịch lợn sau khi khai thác được kiểm 

tra thể tích, nồng độ và hoạt lực trước khi pha 

trong môi trường bảo quản dạng lỏng Beltsville 

Thawing Solution (BTS) tự pha (Glucose, 

Hepes, Na3C6H5O7, KCl, NaHCO3, Ethylene 

Diaminete Traacetic Axit (EDTA), 330 

mOsmol/l; pH 7,00) (Johnson & cs., 2000). Tinh 

dịch được pha trong 5 liều (90 ml/liều, 20 triệu 

tinh trùng/ml) dùng phân tích hoạt lực và tỷ lệ 

tinh trùng kỳ hình trong các ngày khác nhau. 

Tinh pha loãng được bảo quản ở 17°C được bổ 

sung thêm 25mg Gentamicin/ml trong khi tinh 

pha loãng bảo quản ở 5°C không được bổ sung 

kháng sinh. Các tủ lạnh ổn nhiệt có hệ thống 

điều khiển và theo dõi nhiệt độ.  
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Mẫu tinh dịch bảo quản ở 17°C sẽ được để ở 

nhiệt độ phòng (25°C) trong 2 giờ trước khi cho 

vào tủ bảo quản ở 17°C. Năm mẫu tinh dịch bảo 

quản ở 5°C được làm mát theo các phương pháp 

khác nhau: 

5-A0: sau pha loãng bảo quản trực tiếp  

tại 5°C 

5-A1: sau pha loãng để 2 giờ ở nhiệt độ 

phòng, sau đó bảo quản ở 5°C 

5-A2: sau pha loãng để 5 giờ ở nhiệt độ 

phòng, sau đó bảo quản ở 5°C 

5-A3: sau pha loãng bảo quản tiếp 5 giờ ở 

10°C, sau đó bảo quản ở 5°C 

5-A4: sau pha loãng để 2 giờ ở nhiệt độ 

phòng bảo quản tiếp ở 10°C trong 3 giờ, sau đó 

mới bảo quản ở 5°C. 

Hoạt lực tinh trùng của các mẫu tinh dịch 

theo các phương pháp làm mát khác nhau trước 

khi bảo quản ở 5°C được đánh giá (24, 48, 72 và 

120 giờ) sau khi bảo quản. Đánh giá sự tổn 

thương màng acrosome của các phương pháp 

làm mát trước khi bảo quản ở 5°C ở các thời 

điểm (24, 48, 72 và 120 giờ) sau khi bảo quản. 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (đầu, cổ và đuôi) của 

các mẫu tinh nguyên và các phương pháp hạ 

nhiệt trước khi bảo quản được xác định sau 24, 

48, 72 và 120 giờ bảo quản. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Tinh dịch khai thác từ lợn đực giống được 

chọn vào buổi sáng với chu kỳ khai thác 1 

lần/tuần, có hoạt lực tối thiểu là 70% và hình 

thái tinh trùng bình thường trên 75%. 

Hoạt lực tinh trùng (A, 0 % ≤ A ≤ 100%) 

được xác định bằng hệ thống phân tích tinh dịch 

tự động (Computer assisted sperm analysis, 

AndroVision (Minitube, Đức)), sử dụng lam 

kính bốn buồng đếm với độ sâu 20m (Leja, 

Nieuw Vennep, Niederlands) với kính hiển vi 

với độ phóng đại 100 lần. 

Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) được xác 

định bằng buồng đếm Neubauer trên kính hiển 

vi có độ phóng đại 400 lần được mô tả bởi 

Paulenz & cs. (1995). 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC, tỷ/lần) 

được xác định bằng tích của ba chỉ tiêu V, A và C. 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %) được xác 

định bằng số tinh trùng kỳ hình trên tổng số 

200 tinh trùng trong dung dịch 4% formol 

citrate trên kính hiển vi có độ phóng đại 1.000 

lần với vật kính soi dầu. Hình thái bất thường 

của tinh trùng được xác định thông qua việc 

kiểm tra hình dáng của đầu, màng acrosome, cổ 

và đuôi tinh trùng. Phần đầu tinh trùng: tinh 

trùng kỳ hình đầu; acrosome bị hỏng: bong 

màng, màng không cân đối, màng quá mỏng; sự 

có mặt của các giọt bào tương ở phần đầu. Phần 

cổ tinh trùng: tinh trùng kỳ hình cổ và sự có 

mặt của các giọt bào tương ở cổ. Phần thân tinh 

trùng: tinh trùng kỳ hình thân và sự có mặt của 

các giọt bào tương ở thân. Phần đuôi tinh trùng: 

tinh trùng kỳ hình đuôi và sự có mặt của các 

giọt bào tương ở đuôi. 

2.4. Xử lý số liệu  

Số liệu được xử lý bằng phần mềm MS 

Excel 365 và Graphpad Prism 6. So sánh sự sai 

khác giữa các giá trị trung bình bằng phép thử 

Tukey trong phương pháp phân tích phương sai 

hai nhân tố (ANOVA) sử dụng mô hình tuyến 

tính tổng quát (GLM) như sau:  

Yij = µ + αi + βj + (αi βj) + εij 

Trong đó: µ: trung bình chung; αi: ảnh 

hưởng của phương pháp hạ nhiệt; βj: ảnh hưởng 

của thời gian bảo quản; (αi βj): tương tác giữa 

phương pháp hạ nhiệt và thời gian bảo quản; εij: 

sai số ngẫu nhiên. 

Bảng 1. Chất lượng tinh dịch của lợn đực Duroc sau khai thác 

Chỉ tiêu X ± SD Cv (%) 

V (ml) 235,67 ± 39,41 16,72 

A (%) 86,17 ± 4,09 4,74 

C (triệu/ml) 331,00 ± 50,57 15,28 

VAC (tỷ/lần) 67,21 ± 0,08 19,64 

K (%) 8,90 ± 3,54 39,74 
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Bảng 2. Hoạt lực tinh trùng qua các ngày bảo quản ở 17°C  

và các mức hạ nhiệt khác nhau trước khi bảo quản ở 5°C  

Mức hạ nhiệt và  
nhiệt độ bảo quản 

Hoạt lực sau các mốc thời gian bảo quản (n = 30, X ± SD) (%) 

24h 48h 72h 120h 

17°C 82,17
aA 

± 3,64 77,17
bA 

± 3,39 74,33
cA 

± 4,30 70,33
dA 

± 3,92 

5-A0 41,50
a B

± 5,59 35,67
bB 

± 4,87 33,33
bB 

± 4,61 32,83
bB 

± 3,87 

5-A1 45,83
aC 

± 4,17 40,67
bC 

± 3,88 36,33
cBC 

± 3,46 35,83
cBC 

± 3,24 

5-A2 48,83
aC 

± 4,49 44,33
bC 

± 5,04 38,83
cC 

± 4,86 38,67
cC 

± 4,90 

5-A3 57,67
aD 

± 7,63 54,17
abD 

± 7,89 49,50
bcD 

± 7,81 45,33
cD 

± 5,71 

5-A4 71,33
aA 

± 4.14 67,83
bA 

± 5,17 65,67
bA 

± 6,79 60,50
cA 

± 4,18 

Ghi chú: Các chứ cái in thường khác nhau trong cùng một dòng (a-d) cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

qua các ngày bảo quản (P <0,05); Các chữ cái in hoa khác nhau trong cùng một cột (A-D) cho biết sự sai khác có 

ý nghĩa thống kê giữa các mẫu bảo quản ở 17°C và các mức hạ nhiệt khác nhau (P <0,05). 

3. KẾT QUẢ 

Chất lượng tinh nguyên của 6 lợn đực Duroc 

trung bình đạt 235 ml/lần khai thác với hoạt lực 

là 86,17% và nồng độ tinh trùng là 331 triệu/ml. 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình của tinh nguyên khoảng 

8,9% (Bảng 1). Các chỉ tiêu này đều phù hợp với 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9111:2011 về giống 

lợn ngoại - Yêu cầu kỹ thuật. 

Hoạt lực tinh trùng bị giảm trong quá trình 

bảo quản và làm mát nên đây là yếu tố quan 

trọng trong thụ tinh nhân tạo của lợn, giới hạn 

thấp nhất được sử dụng là 65% (Waberski & cs., 

2019b). Kết quả cho thấy, tốc độ hạ nhiệt và 

thời gian bảo quản có ảnh hưởng đến hoạt lực 

tinh trùng ở cả mẫu bảo quản ở 17°C và 5°C  

(P <0,05) (Bảng 2). Trong các mẫu tinh dịch bảo 

quản ở 5°C thì tinh dịch sau pha loãng có tốc độ 

hạ nhiệt thấp 5-A4 (2 giờ ở nhiệt độ phòng, sau 

đó 3 giờ ở 10°C) có hoạt lực tinh trùng tốt nhất 

qua các ngày bảo quản (P <0,05). Hoạt lực của 

tinh trùng sau 24, 48, 72 và 120 giờ cho mẫu hạ 

nhiệt độ 5-A4 lần lượt là 71,33 ± 4,14%, 67,83 ± 

5,17%, 65,67 ± 6,79% và 60,50 ± 4,18%. Tinh 

dịch có tốc độ hạ nhiệt nhanh xuống 5°C: 5-A0 

(sau pha loãng, bảo quản ngay ở 5°C), 5-A1 (sau 

pha loãng, để 2 giờ ở nhiệt độ phòng, sau đó bảo 

quản ở 5°C) và 5-A1 (sau pha loãng để 5 giờ ở 

nhiệt độ phòng sau đó bảo quản ở 5°C) có hoạt 

lực thấp nhất (P <0,05). Tinh dịch được bảo 

quản ở 17°C có hoạt lực tinh trùng cao hơn  

(P <0,05) so tinh dịch được bảo quản ở 5°C qua 

các ngày kiểm tra (ngoại trừ mẫu số 5-A4 không 

có sự sai khác (P >0,05). Trong nghiên cứu này, 

duy nhất mẫu hạ nhiệt chậm (5-A4) có thể đáp 

ứng được yêu cầu về hoạt lực tinh trùng đến 

ngày thứ ba (72 giờ), còn lại sau 120 giờ, hoạt 

lực tinh trùng giảm thấp hơn so với yêu cầu trên 

(60,50 ± 4,18%). Kết quả phân tích phương sai 

hai nhân tố cho thấy không có sự tương tác giữa 

nhiệt độ bảo quản và thời gian bảo quản đến 

hoạt lực tinh trùng (P >0,05). Quá trình hạ 

nhiệt không chỉ ảnh hưởng đến hoạt lực tinh 

trùng mà còn ảnh hưởng đến tính thẩm thấu 

của màng, trao đổi canxi (Schmid & cs., 2013a). 

Nhiệt độ thấp còn làm giảm chức năng của ty 

thể, dẫn đến giảm nồng độ của ATP làm thay 

đổi quá trình trao đổi chất, hệ quả là giảm hoạt 

lực của tinh trùng (Nguyen & cs., 2016; Nesci & 

cs., 2020). Những ảnh hưởng tiêu cực của quá 

trình làm lạnh tinh trùng lợn cũng đã đươc 

nghiên cứu và nguyên nhân được cho là do quá 

trình làm lạnh đã ảnh hưởng tới sự phân bố và 

sắp xếp của các thành phần bên trong màng, 

kết quả là thay đổi tính chất của màng tế bào 

(Pursel & cs., 1973; De Leeuw & cs., 1990; 

Drobnis & cs., 1993). Cụ thể hơn là sự thay đổi 

tính chất của lớp phospholipid và tính thẩm 

thấu của màng khi hạ nhiệt độ (Buhr & cs., 

1989; Schmid & cs., 2013a). Hoạt lực tinh trùng 

và tính nguyên vẹn của màng bị giảm đáng kể 

khi hạ nhiệt độ quá nhanh nên tinh dịch lợn 

thường được bảo quản ở 17°C. 

Hoạt lực tinh trùng là chỉ tiêu quan trọng 

của chất lượng tinh dịch. Tuy nhiên, chỉ có hoạt 

lực thì không đảm bảo cho quá trình thụ tinh. 
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Tinh trùng cũng cần màng acrosome nguyên vẹn 

cho quá trình xâm nhập vượt qua các hàng rào 

xung quanh trứng. Nếu màng acrosome không 

nguyên vẹn sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình thụ 

tinh đặc biệt là phản ứng acrosome. Thời gian 

bảo quản không chỉ ảnh hưởng đến hoạt lực của 

tinh trùng mà còn ảnh hưởng đến tính nguyên 

vẹn của màng acrosome của mẫu tinh dịch bảo 

quản ở 17°C. Kết quả ở bảng 3 cho thấy, tỷ lệ 

tinh trùng có màng acrosome không nguyên vẹn 

tăng lên qua các ngày bảo quản (P <0,05) đặc biệt 

sau 120 giờ thì tỷ lệ này tăng đáng kể so với tỷ lệ 

tinh trùng kỳ hình sau 24 giờ 3,97 ± 1,07% so với 

5,19 ± 1,07%. Tuy nhiên, ngày bảo quản không 

ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của màng 

acrosome ở các mẫu tinh bảo quản ở 5°C (P 

<0,05). Không có sự tương tác giữa thời gian bảo 

quản và nhiệt độ bảo quản đến hình thái 

acrosome (P >0,05). So sánh với mẫu bảo quản ở 

17°C, thì mẫu bảo quản ở 5°C có tốc độ hạ nhiệt 

thấp nhất (5-A4) không có sự sai khác (P >0,05), 

các mẫu có tốc độ hạ nhiệt cao hơn là sai khác có 

ý nghĩa (P <0,05). Số tinh trùng có màng 

acrosome không bình thường trong tinh nguyên 

chủ yếu là các tinh trùng có màng ngoài 

acrosome bị biến dạng, màng acrosome mọc lệch 

mất cân đối hoặc màng acrosome quá nhỏ. Sau 

các ngày bảo quản, tỷ lệ kỳ hình của acrosome 

tăng lên chủ yếu do trong quá trình bảo quản 

trong môi trường nhân tạo làm màng acrosome 

bị bong ra hoặc mất đi. Đặc biệt cách hạ nhiệt 

chậm (5-A4) được xem là tối ưu nhất. Điều này có 

thể được giải thích do cách hạ nhiệt chậm cũng 

đã làm giảm sự tổn thương của màng acrosome 

do quá trình hạ nhiệt mang lại. 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình có sự khác biệt rõ 

rệt (P <0,05) giữa các mẫu bảo quản ở 5°C và 

17°C (ngoại trừ mẫu có tốc độ hạ nhiệt thấp 

nhất 5-A4) trong các phần của hình thái tinh 

trùng: đầu, cổ và phần đuôi tinh trùng (Bảng 4, 

Bảng 5, Bảng 6). Tinh trùng kỳ hình ở phần đầu 

thấp nhất ở 17°C chiếm khoảng 2,87%-3,85% 

qua các ngày bảo quản, cao nhất ở mẫu có tốc độ 

hạ nhiệt nhanh (5-A0), không có sự sai khác 

giữa mẫu bảo quản ở 17°C và mẫu bảo quản ở 

5°C có tốc độ hạ nhiệt thấp nhất (P <0,05). Xu 

hướng tương tự cũng xảy ra ở tỷ lệ tinh trùng kỳ 

hình ở phần cổ và đuôi. Ngành thụ tinh nhân 

tạo của Đức đã đưa ra yêu cầu về hình thái của 

tinh trùng. Theo đó tổng số tinh trùng kỳ hình 

nhỏ hơn 25%, tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở đầu và 

acrosome chiếm tỷ lệ lần lượt là 5% và 10%, tỷ 

lệ tinh trùng có bọng nguyên sinh chất và tinh 

trùng đuôi vòng đòi hỏi thấp hơn 15% (Weitze, 

2011). Đối chiếu với những yêu cầu trên thì tinh 

dịch của giống lợn Duroc trong nghiên cứu này 

đảm bảo tiêu chuẩn cho thụ tinh nhân tạo. Thực 

nghiệm đã cho thấy có sự tương quan giữa hình 

thái tinh trùng bị biến đổi và khả năng thụ 

tinh. Có mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ tinh 

trùng có bọng nguyên sinh chất ở xa và tỷ lệ thụ 

tinh: những bọng nguyên sinh chất ở xa ít có hại 

hơn những bọng nguyên sinh chất ở gần 

(Johnson & cs., 2000). Tốc độ hạ nhiệt có ảnh 

hưởng lớn đến hình thái tinh trùng sau bảo 

quản ở tất cả các phần của tinh trùng. Điều này 

cũng phù hợp với các dẫn chứng liên quan đến 

màng tế bào tinh trùng cũng như sự đáp ứng 

của màng trước sự thay đổi về nhiệt độ. Không 

có sự sai khác về tỷ lệ tinh trùng kỳ hình quy 

các ngày bảo quản ở nhiệt độ thấp. Có thể do sự 

tác động của nhiệt độ đến tế bào tinh trùng 

ngay lập tức sau khi bảo quản ở nhiệt độ thấp 

nên tỷ lệ tinh trùng kỳ hình sau 24 giờ cao hơn 

(P <0,05) so với mẫu bảo quản ở 17°C (ngoại trừ 

mẫu 5-A4, cách hạ nhiệt chậm nên không có sự 

sai khác, P >0,05). Kết quả phân tích phương 

sai hai nhân tố cho thấy không có sự tương tác 

giữa nhiệt độ bảo quản và thời gian bảo quản 

đến tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở phần đầu  

(P >0,05) nhưng có ảnh hưởng tới tỷ lệ kỳ hình ở 

phần thân và đuôi tinh trùng (P <0,05). 

Quá trình hạ nhiệt độ quá nhanh (5-A0) đã 

làm giảm hoạt lực tinh trùng cũng như hình thái 

tinh trùng, đặc biệt là ở màng acrosome sau 24 giờ 

cho thấy sự đáp ứng với stress nhiệt độ thấp khác 

nhau ở tinh trùng lợn. Do đó quá trình làm lạnh 

từ từ và giữ ở nhiệt độ phòng trong một thời gian 

nhất định được khuyến cáo khi bảo quản tinh dịch 

lợn ở 17°C (Schulze & cs., 2013). Điều này cũng 

phù hợp với quá trình hạ nhiệt trong nghiên  

cứu này đối với mẫu ở 17°C. Trong các mẫu bảo 

quản ở 5°C, các mẫu 5-A3 và 5-A4 có cách  

hạ nhiệt từ từ cũng phù hợp với khuyến cáo trên.  
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 Bảng 3. Tỷ lệ tinh trùng tổn thương màng acrosome qua các ngày bảo quản ở 17°C  

và các mức hạ nhiệt khác nhau trước khi bảo quản ở 5°C 

Mức hạ nhiệt và  
nhiệt độ bảo quản 

Tỷ lệ tổn thương sau các mốc thời gian bảo quản (n = 30, X ± SD) (%) 

24h 48h 72h 120h 

17C 3.97
aA 

± 1,27 4,30
abA 

± 1,14 4,89
bcA 

± 1,50 5,19
cA 

± 1,07 

5-A0 7,84
B 

± 2,22 8,08
B 

± 2,18 8,43
B 

± 2,18 8,73
B 

± 2,18 

5-A1 7,44
B 

± 2,04 7,57
B 

± 1,79 7,46
B 

± 1,75 7,66
BC 

± 1,75 

5-A2 7,14
B 

± 2,22 7,35
B 

± 1,90 7,44
B 

± 1,78 7,65
BC 

± 1,79 

5-A3 6,99
B 

± 2,28 7,07
B 

± 1,93 7,18
B 

± 1,90 7,38
C 

± 1,90 

5-A4 5,20
A 

± 1,17 5,19
A 

± 1,07 5,83
A 

± 1,16 6,03
A 

± 1,16 

Ghi chú: Các chứ cái in thường khác nhau trong cùng một dòng (a-c) cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

qua các ngày bảo quản (P <0,05); Các chữ cái in hoa khác nhau trong cùng một cột (A-C) cho biết sự sai khác có 

ý nghĩa thống kê giữa các mẫu bảo quản ở 17°C và các mức hạ nhiệt khác nhau (P <0,05). 

Bảng 4. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở phần đầu qua các ngày bảo quản ở 17°C  

và các mức hạ nhiệt khác nhau trước khi bảo quản ở 5°C 

Mức hạ nhiệt và  
nhiệt độ bảo quản 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình sau các mốc thời gian bảo quản (n = 30, X ± SD) (%) 

24h 48h 72h 120h 

17C 2,87
aA 

± 0,73 3,32
abA 

± 0,81 3,67
bA 

± 0,85 3,85
bA 

± 0,83 

5-A0 5,12
aB 

± 0,91 5,39
abB 

± 0,89 5,59
abB 

± 0,89 5,89
bB 

± 0,89 

5-A1 4,45
aB 

± 0,70 4,89
abB 

± 0,69 5,19
bB 

± 0,69 5,39
cB 

± 0,69 

5-A2 4,18
abB 

± 0,85 4,10
aC 

± 0,74 4,40
acC 

± 0,75 4,67
bcC 

± 0,78 

5-A3 3,70
BC 

± 0,74 3,89
AC 

± 0,75 4,10
AC 

± 0,76 4,20
AC 

± 0,76 

5-A4 3,33
aAC 

± 0,72 3,73
abAC 

± 0,81 4,02
bBC 

± 0,82 4,11
bBC 

± 0,83 

Ghi chú: Các chứ cái in thường khác nhau trong cùng một dòng (a-c) cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

qua các ngày bảo quản (P <0,05); Các chữ cái in hoa khác nhau trong cùng một cột (A-C) cho biết sự sai khác có 

ý nghĩa thống kê giữa các mẫu bảo quản ở 17°C và các mức hạ nhiệt khác nhau (P <0,05). 

Bảng 5. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở phần cổ qua các ngày bảo quản ở 17°C  

và các mức hạ nhiệt khác nhau trước khi bảo quản ở 5°C  

Mức hạ nhiệt và  
nhiệt độ bảo quản 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình sau các mốc thời gian bảo quản (n = 30, X ± SD) (%) 

24h 48h 72h 120h 

17C 2,90
aA 

± 0,92 3,45
aA 

± 0,74 3,95
bcA 

± 0,74 4,05
cA 

±0,71 

5-A0 4,90
B 

± 0,32 5,00
B 

± 0,91 5,40
B 

± 0,91 5,44
B 

± 0,97 

5-A1 4,61
aBC 

± 0,90 4,81
abBC 

± 0,94 5,21
abBC 

± 0,94 5,25
bBC 

± 0,93 

5-A2 4,40
aBC 

± 0,71 4,77
abBC 

± 0,86 5,17
bBC 

± 0,86 5,30
bBC

± 0,89 

5-A3 4,10
aC 

± 0,55 4,38
abC 

± 0,94 4,78
bC

± 0,94 4,81
bC 

± 0,91 

5-A4 3,21
A 

± 0,89 3,40
A 

± 0,85 3,66
A 

±0,84 3,74
A 

± 0,88 

Ghi chú: Các chứ cái in thường khác nhau trong cùng một dòng (a-c) cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

qua các ngày bảo quản (P <0,05); Các chữ cái in hoa khác nhau trong cùng một cột (A-C) cho biết sự sai khác có 

ý nghĩa thống kê giữa các mẫu bảo quản ở 17°C và các mức hạ nhiệt khác nhau (P <0,05). 
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Bảng 6. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở phần đuôi qua các ngày bảo quản ở 17°C  

và các mức hạ nhiệt khác nhau trước khi bảo quản ở 5°C 

Mức hạ nhiệt và  
nhiệt độ bảo quản 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình sau các mốc thời gian bảo quản (n = 30, X ± SD) (%) 

24h 48h 72h 120h 

17°C 3,37
aA 

± 0,71 3,55
abA 

± 0,72 3,66
abA 

± 0,70 3,85
bA 

± 0,38 

5-A0 5,87
B 

± 0,89 5,99
B 

± 0,51 6,01
B 

± 0,84 6,24
B 

± 0,81 

5-A1 5,57
B 

± 0,65 5,59
B 

± 0,76 5,51
BC 

± 0,90 5,70
BC 

± 0,89 

5-A2 5,37
BC 

± 0,85 5,54
BC 

± 0,32 5,63
BC 

± 0,74 5,78
BC 

± 0,73 

5-A3 4,87
C 

± 0,79 5,04
C 

± 0,20 5,12
C 

± 0,68 5,27
C 

± 0,69 

5-A4 3,87
A 

± 0,82 3,95
D 

± 0,70 4,08
A 

± 0,69 4,21
A 

± 0,70 

Ghi chú: Các chứ cái in thường khác nhau trong cùng một dòng (a-c) cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

qua các ngày bảo quản (P <0,05); Các chữ cái in hoa khác nhau trong cùng một cột (A-D) cho biết sự sai khác có 

ý nghĩa thống kê giữa các mẫu bảo quản ở 17°C và các mức hạ nhiệt khác nhau (P <0,05). 

Cho thấy rằng tinh trùng lợn sau khi xuất tinh bị 

giảm nhiệt độ rất nhanh từ nhiệt độ thân nhiệt 

xuống nhiệt độ khoảng 18°C, kết quả là tăng 

mạnh số tinh trùng không vận động, đặc biệt khi 

nhiệt độ tiếp tục giảm tiếp xuống 3-4°C. Quá 

trình hạ nhanh nhiệt độ từ 35°C xuống 18°C sau 

khi pha loãng tinh dịch là nguyên nhân chính 

dẫn đến giảm đáng kể hoạt lực tinh trùng. Tinh 

trùng được trộn lẫn với tinh thanh của các tuyến 

sinh dục phụ trong quá trình xuất tinh và hoạt 

lực của chúng được duy trì trong vài giờ. Quá 

trình chuyển tinh trùng từ tinh dịch sang môi 

trường nhân tạo cho thấy giảm hoạt lực và tăng 

sự kết dính giữa các tinh trùng, điều đó cho thấy 

tinh thanh có vai trò quan trọng trong việc bảo 

vệ màng và duy trì khả năng thụ tinh trong quá 

trình bảo quản (Harrison & cs., 1978). Do vậy, 

việc nghiên cứu và cải tiến các thành phần của 

môi trường nhân tạo cũng như nhiệt độ bảo quản 

là điều hết sức cần thiết để giảm thiểu sự tác 

động đến tinh trùng. 

4. KẾT LUẬN 

Phương pháp hạ nhiệt và cách bảo quản có 

ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng tinh trùng khi 

bảo quản ở nhiệt độ thấp. Nghiên cứu này đã 

chỉ ra tốc độ hạ nhiệt chậm có kết quả tốt hơn so 

với quá trình hạ nhiệt nhanh. Cụ thể, cách hạ 

nhiệt chậm 5-A4 (2 giờ ở nhiệt độ phòng, 3 giờ ở 

10°C) có chất lượng tinh dịch không sai khác so 

với mẫu tinh dịch bảo quản ở 17°C; cách hạ 

nhiệt nhanh 5-A0 (sau pha loãng bảo quản ngay 

ở 5°C) đã làm giảm đáng kể chất lượng tinh 

dịch. Các mẫu tinh dịch của các phương pháp hạ 

nhiệt cũng cần được dùng để phối giống thử 

nghiệm thông qua các chỉ tiêu tỷ lệ có chửa, số 

con sơ sinh sống/lứa… để có thể đánh giá chính 

xác hơn kết quả nghiên cứu.  

LỜI CẢM ƠN 

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn dự án 

Việt - Bỉ (ARES-CCD) đã hỗ trợ kinh phí để 

thực hiện nghiên cứu này. 
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