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NIEPRAWIDŁOWOŚCI GŁÓWKI 

PLEMNIKA

GLOBOZOOSPERMIA (0,1%)

monomorphic teratozoospermia



Coutton et al., 2015; Uccello D. et al. 2008; Collodel G. et al. 2006; Chenoweth P.J. 2005; Moretti E. et 

al. 2005, 2006, 2008; 2016; Latin M. 2004;  Baccetti B. et al. 2001,2004, 2005; Rawe V.Y. et al. 2001; 

Toyama Y. et al. 2000; Chemes H.E. et al. 2012; 2003, 2000; 1999; 

GLOBOZOOSPERMIA (0,1%)

monomorphic teratozoospermia

Chemes et al. 2012

Chemes 2000

RESZTKOWA CYTOPLAZMA

sferyczna główka, 

hipoplazja lub 

ageneza akrosomu



Chansel-Debordeaux et al., 2015

GLOBOZOOSPERMIA (0,1%)

monomorphic teratozoospermia

Chemes 2000

Zaburzenia kondensacji chromatyny



• Mężczyźni płodni: do 3% plemników ze 

sferyczną główką, hipoplazją lub agenezą

akrosomu

• Całkowita globozoospermia (typ I): 100% 

plemników ze sferyczną główką

• Częściowa globozoospermia (typ II): 50–80% 

plemników ze sferyczną główką

GLOBOZOOSPERMIA (0,1%)

monomorphic teratozoospermia

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



• Zaburzenia kondensacji chromatyny

• W niektórych przypadkach zwiększenie aneuploidii

• Towarzyszące zmiany morfologiczne:

Zakręcona witka

Nieprawidłowści szyjki 

Dezorganizacja osłonki mitochondrialnej

Zmiany w aksonemie

Brak osłonki postakrosomalnej

Obecność resztkowej cytoplazmy

GLOBOZOOSPERMIA (0,1%)

monomorphic teratozoospermia

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



• Przyczyny:

Rozwój akrosomu niezależny od rozwoju

jądra plemnika

Brak fuzji pęcherzyków akrosomalnych i ich

dokowania do otoczki jądrowej

Degeneracja pęcherzyków akrosomalnych

GLOBOZOOSPERMIA (0,1%)

monomorphic teratozoospermia

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



• Podłoże genetyczne:

 SPATA16 (spermatogenesis associated 16, 3q26.32, 

mutacja punktowa, substytucja argininy na 

glutaminę w pozycji 283 – R283Q); białko SPATA16 

zlokalizowane jest w aparacie Golgiego i 

pęcherzykach proakrosomalnych w wydłużonych 

spermatydach

PICK1 (protein interacting with C kinase 1, 22q12.3-

q13.2, mutacja punktowa G198A, missense

substytucja); białko PICK1 zlokalizowane jest w 

pęcherzykach proakrosomalnych i zaangażowane w 

transport pęcherzyków podczas biogenezy 

akrosomu; oligozoospermia, astenozoospermia

GLOBOZOOSPERMIA – MOLEKULARNA 

PATOGENEZA

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



• Podłoże genetyczne:

DPY19L2 (one of the transmembrane gene family, 

12q14.2, delecja); białko zaangażowane w tworzenie 

akrosomu, obecne w spermatydach, zlokalizowane w 

błonie jądrowej sąsiadującej z akrosomem (60–80% 

przypadków); częstość heterozygoty w populacji 

generalnej 1:85 (Tunezja, Algieria, Macedonia, kraje 

europejskie)

DPY19L2 : często brak fosfolipazy C zeta (PLCξ)

zlokalizowanej w wewnętrznej błonie akrosomu, 

macierzy akrosomu i otoczce postakrosomalnej –

brak aktywacji oocytu 

GLOBOZOOSPERMIA – MOLEKULARNA 

PATOGENEZA

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021
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HIPOTEZA CZYNNIKA 

CYTOSOLOWEGO

- sygnał związany z fuzją 
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HIPOTEZA RECEPTOROWA

- sygnał związany z adhezją

α6

integryny

IP3

ER

 Ca2+

Tetraspaniny (CD9, CD98, 

CD81, CD151); JUNO, 

kinaza tyrozynowa

CRISP1, ARP,  

IZUMO, ekwatoryna, 

witronektyna, 

fibronektyna

ADAM 1,2 (fertylina α,β), 3 

(cyrytestyna), 18 (tMDCIII)

IP3

G protein PLC  ξ, δ4

receptor IP3

kanał Ca2+

depolaryzacja 

błony!!!

czynnik 

plemnikowy ?

β1

CaMK II !!!
pH

PLEMNIKI MĘŻCZYZN Z 

GLOBOZOOSPERMIĄ NIE SĄ 

ZDOLNE AKTYWOWAĆ KOMÓRKI 

JAJOWEJ



• Przed przystąpieniem do procedury ART 

zalecana diagnostyka w kierunku DPY19L2, 

ocena fragmentacji DNA plemnika, 

• U kobiet diagnostyka nosicielstwa aby 

oszacować ryzyko globozoospermii u 

potomstwa męskiego 

• Z wyboru ICSI lub IMSI, aktywacja oocytu lub 

jej braka; aktywacja mechaniczna, chemiczna 

– jonoforem wapnia lub elektryczna zwiększa 

odsetek uzyskanych ciąż

GLOBOZOOSPERMIA / ART



• W porównaniu do ICSI bez globozoospermii niski 

poziom zapłodnienia (38%), obniżona jakość 

zarodków, mniejsza szansa na uzyskanie  ciąży 

(20%) oraz urodzenia zdrowego potomstwa (14%), 

niska aktywacja oocytu

• IMSI uzasadniona w przypadku częściowej 

globozoospermii – większa szansa na uzyskanie 

ciąży

• Towarzyszacy globozoopermii wysoki poziom 

uszkodzenia DNA plemników zwiększający 

zaburzenia epigentyczne, zaburzenia centrioli szyjki i 

aneuploidie zmniejszają szansę na prawidłowy 

rozwój zarodka i urodzenie zdrowego potomstwa w 

przypadku ICSI

GLOBOZOOSPERMIA / ART



NIEPRAWIDŁOWOŚCI GŁÓWKI 

PLEMNIKA

MAKROZOOSPERMIA

macrocephalic sperm head syndrome

monomorphic teratozoospermia (<1%)



MAKROZOOSPERMIA

macrocephalic sperm head syndrome

monomorphic teratozoospermia (<1%)
• Około 100% 

plemników z 

powiększoną główką o 

nieregularnym 

kształcie z 

nieprawidłowym 

akrosomem,  wstawką  

i zwielokrotnioną witką

• W zależności od 

przypadku odsetek 

plemników z defektami 

główki wynosi 30–40% 

a ze zwielokrotnioną 

witką 0–100homozygota mutacja AURKC (c.144delC)

Ounis et al., 2015

Piasecka et al., 2013



MAKROZOOSPERMIA

macrocephalic sperm head syndrome

monomorphic teratozoospermia (<1%)

• Preferowana 

diagnostyka genu 

AURKC (gdy >30% 

plemników z 

makrozoospermią)

kodującego Aurora 

kinazę C (kinaza 

serynowo-

treoninowa) 

homozygota mutacja AURKC (c.144delC)

Ounis et al., 2015

Piasecka et al., 2013



• Kinaza AURKC wykazuje silną ekspresję w gonadzie męskiej i 

odgrywa kluczową rolę w mejozie spermatocytów podczas 

spermatogenezy, jest elementem kompleksu białkowego CPC 

(chromosomal passanger complex, kompleks wędrujący po 

chromosomach) wiążącego się do centromerów regulując 

segregację chromosomów i cytokinezę, 

Coutton et al., 2015

Regulacja punktu kontroli 

poprawności złożenia 

wrzeciona podziałowego

AURORA

SURWIWINA

BOREALINA

INCENP

CPC



• Pomimo zaburzeń mejozy spermiogeneza nie jest blokowana,

• Strukturalnie nieprawidłowe plemniki wykazują triploidie i 

tetraploidie i aneuploidie (> 90%), zwiększona fragmentacja DNA 

(>4–28%; 33–75%)

Coutton et al., 2015

Regulacja punktu kontroli 

poprawności złożenia 

wrzeciona podziałowego

AURORA

SURWIWINA

BOREALINA

INCENP

CPC



MAKROZOOSPERMIA

macrocephalic sperm head syndrome

monomorphic teratozoospermia (<1%)

Makrozoospermia.

FISH: triploidia i tetraploidia

TUNEL: fragmentacja DNA

De Braekeieer et al., 2015

TEM, plemniki od pacjenta z mutacją

AURKC (c.144delC)

Dieterich et al., 2009

TUNEL

FISH



MAKROZOOSPERMIA

macrocephalic sperm head syndrome

monomorphic teratozoospermia (<1%)

• Nie we wszystkich przypadkach 

makrozoospermii identyfikuje się mutacje 

AURKC, 

• Północna Afryka: > 87% mężczyzn z 

makrozoospermią  wykazuje mutacje AURKC 

(c.144delC, delecja), częstość występowania 

heterozygot w generalnej populacji – 2%; 

79% mężczyzn z makrozoospermią to 

homozygoty



MAKROZOOSPERMIA/ART

macrocephalic sperm head syndrome

monomorphic teratozoospermia (<1%)

• Brak wskazań do in vitro ze względu na poliploidie i 

aneuploidie, zwłaszcza gdy występuje mutacja 

AURKC, a pacjent jest homozygotą

• Podejmowano próby ICSI – poronienia (kariotyp 

płodu 69,XXX) !!!

• Sugeruje się wykorzystanie plemników dawcy

• Bardziej optymistyczne prognozy w przypadku 

częściowej makrozoospermii i braku mutacji AURKC



NIEPRAWIDŁOWE POŁACZENIE GŁÓWKI 

I WITKI PLEMNIKA 

abnormal head tail attachement/junction

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



Piasecka et al., 2013



Piasecka et al., 2013



Piasecka et al., 2013



Piasecka et al., 2013



„abnormal head tail 

attachement/junction”

• plemniki z widocznym 
brakiem połączenia 
pomiędzy główką a witką

• plemniki bez główki 
(acephalic, decapitated 
sperm, detached tail, 
pinhead sperm)

• plemniki z nieprawidłowo 
umocowaną główką



„abnormal head tail 

attachement/junction”

• 10–20% plemników z defektem 
u mężczyzn z obniżoną 
płodnością

• 80–100% u mężczyzn 
niepłodnych

• inne zmiany w plemnikach, np. 
dysplazja osłonki włóknistej 

• Disomie chromosomu 18, X i Y

• Zaburzenia kondensacji 
chromatyny



Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021

SZYJKA

KRÓTKI I SILNIE PRZEWĘŻONY ODCINEK WITKI ŁĄCZĄCY GŁÓWKĘ PLEMNIKA Z WSTAWKĄ 

(HTCA, ang. head-tail coupling apparatus), JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ WITKI

• zawiera:

- 9 segmentowanych kolumn będących kontynuacją obwodowych włókien gęstych; kolumny łącza 

się z 9 obwodowymi włóknami gęstymi  witki; tworzą stożkową tuleję cylindryczną przykrytą 

wypukłym dyskiem, czyli kapitulum,

- kapitulum (włóknista struktura w postaci płytki), łączy się z płytka implantacyjną wyścielającą 

wgłębienie implantacyjne,

- dwie centriole – proksymalna i dystalna (ciałko podstawowe aksonemy) zlokalizowane są wewnątrz 

stożkowatej tulei.

stożkowata tuleja



Walczak-Jędrzejowska  i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021

Przyczyna:

zaburzenia 

spermiogenezy  -

zaburzona migracja 

centrioli 

Centrin1 – marker centrioli białko wiążące wapń, 

uczestniczące dynamice centrosomu podczas 

morfogenezy plemnika, w zygocie i wczesnych etapach 

rozwoju zarodka; brak lub nieprawidłowa lokalizacja 

(weryfikacja immunocytochemiczna)



Immunolokalizacja centrin1                   Moretti i wsp., 2016, 2018

Prawidłowa 

pozycja

Nieprawidłowa pozycja

Brak ekspresji 33% 

plemników

„abnormal head tail 

attachement/junction” – molekularna 

patogeneza



„abnormal head tail 

attachement/junction”

Chemes  et al., 1999; 

BRAK GŁÓWKI

OBECNA GŁÓWKA

A. TYP I: BRAK GŁOWKI I SZYJKI, 

NIEPRAWIDŁOWO 

WYKSZTAŁCONA WITKA

B. TYP II: BRAK GŁÓWKI, 

OBECNA SZYJKA, PRAWIDŁOWO 

WYKSZTAŁCONA WITKA

C. TYP II: BRAK GŁÓWKI, 

OBECNA SZYJKA, PRAWIDŁOWO 

WYKSZTAŁCONA WITKA; 

WIDOCZNA PŁYTKA 

IMPLANTACYJNA

D-F. TYP III: OBECNA GŁÓWKA, 

NIEPORAWIDŁOWE POŁĄCZENIE 

GŁOWKI I SZYJKI

A B C

ED F



„abnormal head tail 

attachement/junction”

Emery et al., 2004; 

OBECNA PŁYTKA IMPLANTACYJNABRAK PŁYTKI IMPLANTACYJNEJ



„abnormal head tail 

attachement/junction”

Rondanino et al., 2015; 

BRAK ZAGŁEBIENIA 

IMPLANTACYJNEGO

BRAK ZAGŁEBIENIA I 

PŁYTKI  

IMPLANTACYJNEJ 

BRAK GŁÓWKI

NIEPRAWIDŁOWE 

POŁACZENIE GŁOWKI I 

WITKI

BRAK GŁÓWKI



„abnormal head tail 

attachement/junction”

Chemes & Rawe 2010; Chemes 2000; Chemes et al. 1999; Rawe et al. 2002;

NIEPRAWIDŁOWE 

POŁACZENIE GŁOWKI I 

WITKI

BRAK GŁÓWKI



• Podłożę genetyczne

 mutacja (c.G2783A) w genie 
BRDT, którego ekspresja 
występuje w spermatocytach, 
spermatydach i plemnikach

• gen BRDT koduje jądrowo 
specyficzne białko 
zawierające bromodomenę i 
uczestniczące w 
rozpoznawaniu 
acetylowanych rodników 
histonu H4 – inicjacja 
przebudowy chromatyny 

acephalic sperm

„abnormal head tail 

attachement/junction” – molekularna 

patogeneza

Piasecka et al., 2013

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021
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DNA

histony jądrowe

Histony somatyczne

Wbudowywanie białek 

przejściowych 1 i 2

Wbudowywanie

protamin 1 i 2
AKTYWNOŚĆ TOPOIZOMERAZY I 

LIGAZ POWODUJE POWSTANIE I 

NAPRAWĘ  NACIĘCIĘĆ HELISY 

DNA

EKSPRESJA 

GENÓW PROTAMIN

WBUDOWYWANIE 

PROTAMIN

WYDŁUŻAJĄCA SIĘ 

SPERMATYDA

OKRĄGŁA

SPERMATYDA

SPERMATOCYT

PLEMNIK JĄDROWY

SRP

SRP

SRP

jądrowe SRP (mRNA dla 

protaminy 1 i 2, czynniki 

transkrypcyjne/translacyjne)

STABILIZACJI CHROMATYNY:  WIĄZANIA Zn2+ Z 

PROTAMINAMI  I TWORZENIA MOSTKÓW 

CYNKOWYCH ŁĄCZĄCYCH GRUPY TIOLOWE 

CYSTEINY PROTAMIN (-S-Zn-S-)

Wymiana histonów 

somatycznych na 

jądrowe

Piasecka et al., 2013

Metylacja, fosforylacja, ubikwitynacja 

histonów w celu rozluźnienia 

struktury nukleosomu, co umożliwia 

wymianę histonów somatycznych na 

specyficzne histony jądrowe 

Hiperacetylacja histonu 4 (H4) 

umożliwia wymianę histonów 

jądrowych na białka 

przejściowe Białko BRDT

ac

ac



• mutacja Brdt (mysz) powoduje 
niepłodność, zaburzenie 
ruchliwości plemników, 
deformacje główki i witki 

• mutacja BRDT (c.G2783A) u 
człowieka powodowała zaburzenie 
ekspresji aż 899 genów 
upośledzając splicing RNA, cykl 
komórkowy, metabolizm DNA i 
wewnątrzkomórkowy transport

Li et al., 2017

acephalic sperm

„abnormal head tail 

attachement/junction” – molekularna 

patogeneza

Piasecka et al., 2013



• Podłoże genetyczne

 mutacja genu SUN5 kodującego 
białko odpowiedzialne za 
prawidłowe zakotwiczenie witki w 
główce 

 Białko SUN5 wykazuje specyficzną 
ekspresję w gonadzie męskiej, 
syntetyzowane jest w RE w 
spermatocytach pachytenowych, 
przechodzi do AG, kotwiczy się w 
INE i przesuwa się do miejsca 
wiązania główki z witką podczas 
różnicowania się okrągłych 
spermatyd

„abnormal head tail 

attachement/junction” – molekularna 

patogeneza

stożkowata tuleja



ER
APARAT 

GOLGIEGO

OTOCZKA 

JĄDROWA

JĄDRO

Białko SUN5

AKROSOM

Białko SUN5

Białko SUN5 wykazuje specyficzną 

ekspresję w gonadzie męskiej, 

syntetyzowane jest w RE 

w spermatocytach pachytenowych, 

przechodzi do AG, kotwiczy się w 

INE i przesuwa się do miejsca 

wiązania główki z witką podczas 

różnicowania się okrągłych 

spermatyd

Dynamika białka SUN5 

SPERMIOGENEZA:
wczesne okrągłe spermatydy

faza Golgiego

wydłużające się spermatydy
faza akrosomu

wydłużona późna 

spermatyda 

z resztkową cytoplazmą
faza dojrzewania

wydłużające się spermatydy
faza czapeczki

plemnik uwalniany 

z nabłonka

plemnikotwórczego
faza dojrzewania



Zhu et al., 2016

MUTACJA BIAŁKA SUN5 – ZABURZONA MORFOGENEZA

„abnormal head tail 

attachement/junction”

BRAK GŁOWKI 

PRAWIDŁOWA WITKA

BRAK AKROSOMU 

ZAGŁEBIENIA I PŁYTKI 

IMPLANTACYJNEJ 

NIEPRAWIDŁOWE POŁACZENIE GŁÓWKI I WITKI 

BRAK ZAGŁEBIENIA I PŁYTKI IMPLANTACYJNE



Piasecka et al., 2013



• Podłoże genetyczne

mutacja genów PMFB1 i 
TSGA10 kodujących 
białka odpowiedzialne za 
prawidłowe 
zakotwiczenie witki w 
główce podczas 
spermiogenezy

„abnormal head tail 

attachement/junction” – molekularna 

patogeneza

stożkowata tuleja



• Podłoże genetyczne

mutacja genu HOOK1 kodującego białko 
związane z przejściową strukturą – mankiet 
mikrotubul wokół główki wydłużającej się 
spermatydy, uczestniczy m. in. w biogenezie 
witki

„abnormal head tail 

attachement/junction” – molekularna 

patogeneza



Walczak-Jędrzejowska  i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



• Wskazana konsultacja genetyczna obu 
partnerów

• Sukces zależy od liczby plemników 
prawidłowych w nasieniu i obecności 
centrioli w szyjce plemnika

• Podczas procedur ryzyko oderwania 
główki od witki

„abnormal head tail 

attachement/junction” / ART



• ICSI – zaburzenia 
podziałów i 
rozwoju zarodka, 
poronienia;

• ICSI – uzyskanie 
ciąży (obecność 
centrioli i bliska 
pozycja główki i 
wstawki)

„abnormal head tail 

attachement/junction” / ART

Gambera et al., 2010

BRAK ZAGŁEBIENIA I PŁYTKI  

IMPLANTACYJNEJ 

BRAK ZAGŁEBIENIA I PŁYTKI  

IMPLANTACYJNEJ 

CENTRIOLA 

PROKSYMALNA

ZAGIĘTA WITKA 

OBECNOŚĆ CENTRIOLI –

CZYNNIK PREDYKCYJNY



• ICSI – selekcja główek 
plemników pacjentów z mutacją 
SUN5 – uzyskanie ciąży: zdrowe 
dziecko (heterozygota z mutacją 
SUN5)

„abnormal head tail 

attachement/junction” / ART



NIEPRAWIDŁOWOŚCI  WITKI 

PLEMNIKA 

MMAF, multiple morphological 

abnormalities of the flagella

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



MMAF TO SPECYFICZNY PRZYPADEK 

ASTENOZOSPERMII NIEZALEŻNY OD 

ZESPOŁU PCD (primary ciliary dyskinesia)

POPRZEDNIO MMAF NOSIŁ NAZWĘ 

DYSPLAZJI OSŁONKI WŁÓKNISTEJ DS 

(dysplasia of the fibrous sheath)

MMAF/DS

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



WIELOKROTNE MORFOLOGICZNE ANOMALIE WITKI PLEMNIKA 

(MMAF, multiple morphological abnormalities of the flagella)

Wang et al., 2019



• zawinięta lub zagięta witka 

plemnika

• „Dag defect”

• nieregularna, krótka witka 

plemnika

• brak witki plemnika

MŚ

WIELOKROTNE MORFOLOGICZNE ANOMALIE WITKI 

PLEMNIKA (MMAF, multiple morphological abnormalities

of the flagella)



Defekty witki

Piasecka et al., 2013



Zawinięte witki
SEM

Piasecka & Kawiak, 2003, Piasecka

i wsp., 2007, 2013



Piasecka i wsp., 2013



Defekty witki

• 0–36% plemników z 
defektami u pacjentów 
andrologicznych

• 5,8–7,0% plemników z 
defektami u płodnych 
mężczyzn; 

• 11–17% u mężczyzn 
niepłodnych

• więcej w przypadku 
żylaków powrózka 
nasiennego i u 
palaczy



• zawinięta lub zagięta witka plemnika

• nieregularna, krótka witka plemnika

• „Dag defect”

• brak witki plemnika

• brak centralnej pary mikrotubul aksonemy

• nieprawidłowości obwodowych par mikrotubul

aksonemy

• nieprawidłowości obwodowych włókien gęstych

• nieprawidłowości osłonki włóknistej 

MŚ

TEM

WIELOKROTNE MORFOLOGICZNE ANOMALIE WITKI 

PLEMNIKA (MMAF, multiple morphological abnormalities

of the flagella)



Piasecka i wsp., 

Andrologia (red. 

J. Słowikowska-

Hilczer), PZWL, 

Warszawa,  2021



• 50-70% przypadków etiologia 

genetyczna nieznana (przypadki 

idiopatyczne)

• Mutacje wywołujące MMAF 

identyfikuje się w populacji 

europejskiej, Bliskiego Wschodu, 

chińskiej i Afryki Północnej

MMAF – HETEROGENNE 

PODŁOŻE GENETYCZNE



Mutacje genów kodujące białka strukturalne i 

funkcjonalne aksonemy: 

• DNAH1 (28–44% przypadków), DNAH2 –

łańcuchy ciężkie dyneiny budującej 

wewnętrzne ramię dyneinowe), DNAH7 –

łańcuch ciężki w wewnętrznym ramieniu 

dyneinowym)

• CFAP43, CFAP44, CFAP251, CFAP70 – białka 

związane z rzęskami i witkami – odpowiadają 

za integralność i funkcję aksonemy

MMAF – HETEROGENNE 

PODŁOŻE GENETYCZNE



Mutacje genów odpowiedzialnych za strukturę i funkcję 

osłonki włóknistej i obwodowych włókien gęstych: 

• AKAP3, AKAP4 – wiążą kinazy A zależne od cAMP

• FSIP2 – wiąże się z AKAP4 

• ODF2, ROPN1, ROPN1L, GAPDS – strukturalno-sygnalizacyjna 

funkcja osłonki włóknistej

Mutacje genów zaangażowanych w biogenezę witki i jej 

wzrost: 

• CEP135, CFAP69, SPEF2, TTC29, ARMC2

MMAF – HETEROGENNE 

PODŁOŻE GENETYCZNE





MMAF

Yang i wsp., 2015 HIPERTROFIA OSŁONKI WŁÓKNISTEJ

a

Podwójne ODF Brak ODA, IDA, CP

Brak IDA, CP Brak CP



Elkina et al., 2017 

DYSPLAZJA OSŁONKI WŁOKNISTEJ

(a) (b)

Hypertrofia osłonki włóknistej 

(a

)

(b

)

Prawidłowy przekrój przez wstawkę i witkę 

CM ?

LC ?



zmiany w aksonemie i obwodowych włóknach gęstych

hipertrofia osłonki włóknistej

DYSPLAZJA OSŁONKI WŁÓKNISTEJ – DFS (dysplasia 

of fibrous sheat), „stump defect”, „short tail”

Chemes 2000



• disomia XY

• Diploidia

• t(5;12)

• zaburzenia 

struktury i 

kondensacji 

chromatyny 

• mutacja genu 

DNAH1 (brak 

ramion 

dyneinowych; PCD)

DYSPLAZJA OSŁONKI WŁÓKNISTEJ –

MOLEKULARNA PATOGENEZA

Baccetti  et al., 2005



• mutacje genów  AKAP3 i 

AKAP4 kodujących 

białka kotwiczące kinazy 

A zależne od cAMP 

(AKAP3 i AKAP4) 

zaangażowane w 

powstawanie osłonki 

włóknistej

• synteza AKAP w 

okrągłych spermatydach 

a ich inkorporacja w 

późnych spermatydach

DYSPLAZJA OSŁONKI WŁÓKNISTEJ –

MOLEKULARNA PATOGENEZA

Baccetti  et al., 2005



• AKAP zlokalizowane są w 

osłonce włóknistej

• AKAP 4 podlega relokacji 

do wstawki i akrosomu

• AKAP biorą udział w 

kapacytacji i reakcji 

akrosomalnej

Ben-Navi et al., 2016; Vizel et al., 2015 

DYSPLAZJA OSŁONKI WŁÓKNISTEJ –

MOLEKULARNA PATOGENEZA

Baccetti  et al., 2005

AKAP4

PRAWIDŁOWY PLEMNIK

IMMUNOLOKALIZACJA 



Elkina et al., 2017 

DYSPLAZJA OSŁONKI WŁÓKNISTEJ –

MOLEKULARNA PATOGENEZA

(a) (b)

mutacja genu GAPDS – specyficznej dla jądra 

dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego

Hipertrofia osłonki włóknistej 

CM ?

LC ?

Przekształca aldehyd 3-fosfoglicerynowy w 1,3-

bisfosfoglicerynian (glikoliza)



MMAF – molekularna patogeneza

Amiri-Yekta et al., 2016

Mutacja genu DNAH1 (c.8626-1G>A) 

Kontrola

IMMUNOLOKALIZACJA 

DNAH1

28–44% pacjentów: 

mutacja genu DNAH1 

(c.8626-1G>A, egzon) 

kodującego łańcuchy 

ciężkie wewnętrznego 

ramienia dyneinowego



Wang et al., 2017

MMAF

Plemnik bez główki Krótka witka

Zagięta witka Zawinięta witka

Zagięta witka

mutacja genu DNAH1 



MMAF

Ben Khelifa i wsp., 2014 mutacja genu DNAH1 



MMAF – molekularna patogeneza

Mutacja genu DNAH2 (gen koduje łańcuch ciężki wewnętrznego 

ramienia dyneinowego)

Li et al., 2019 



MĘŻCZYŹNI Z MMAF

Tang i wsp., 2017

mutacja genów CFAP43 i 

CFAP44 

PŁODNI



MĘŻCZYŹNI Z MMAF

Tang i wsp., 2017

mutacja genów CFAP43 i 

CFAP44 

PŁODNI



MMAF – molekularna patogeneza 

Martinez et al., 2018

Mutacja genu FSIP2 kodującego białko osłonki włóknistej związane z AKAP 

(białka kotwiczące kinazy zależne od cAMP)



MĘŻCZYŹNI Z MMAF
ASTENOTARATOZOOSPERMIA (TZI = 2,24), 38 lat

2x ICSI (brak transferu – zarodki nieprawidłowe; 1 

zarodek zamrożony)

• Wady główki 100% (17% główek bez witki 

acephalic syndrome),

• Wady wstawki 43% (10% nieprawidłowo 

połączenie główki z wstawką abnormal head tail 

attachement),

• Wady witki 74% (48% z witką krótką stump tail, 

10% z witką zagiętą, 16% z witką zawiniętą),

• Plemniki AB-pozytywne 8%, TB-pozytywne 26%,

SDF 36%.

koncentracja 22, 5 mln/mL; całk. liczba pl. 49,95 mln; ruch post. 5%; całk. liczba pl. 

z ruchem post. 7%; żywotność 77%  



MMAF



• Geny wywołujące MMAF u człowieka z reguły nie są przyczyną 

PCD, czyli ciężkich ciliopatii rzęsek ruchomych (zaburzenie 

heterogenne)

• Mutacje wywołujące PCD mogą być powiązane z niepłodnością 

męską z powodu astenozoospermii bez MMAF (61–76%)

• Nie wszyscy mężczyźni z PCD mają astenozoospermię i nie 

wszyscy pacjenci z MMAF wykazują oczywiste objawy PCD –

aksonemy rzęski ruchomej i plemnika różnią się pod względem 

strukturalnym, funkcjonalnym i molekularnym

• Rodzaj mutacji danego genu może mieć różny wpływ na 

fenotyp aksonemy plemnika i rzęski: nieprawidłowości 

aksonemy będące przyczyną astenozoospermii bez MMAF lub z 

MMAF nie zawsze korelują i wspóistnieją z 

nieprawidłowościami rzęsek ruchomych w zespole PCD

• Istnieją przypadki MMAF z częściowymi objawami PCD (np., 

umiarkowane objawy w układzie oddechowym)

MMAF W ODNIESIENIU DO PCD

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



Ray et al., 2017; Wambergue et al., 2016; Coutton et al., 2015; Inaba 2011 

PCD (primary ciliary diskinesia)
(1:10 000–20 000)

• DZIEDZICZENIE AUTOSOMALNE RECESYWNE

• CHOROBA WIELOSYSTEMOWA SPOWODOWANA 

BRAKIEM RUCHLIWOŚCI RZĘSEK (CILIOPATIA) W 

UKŁADZIE ODDECHOWYM I W PLEMNIKACH

• NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA – ASTENOZOOSPERMIA 

(61–76%)

• WIELOTORBIERLOWATOŚĆ NEREK, 

ODWRÓCENIE TRZEWI, RETINOPATIA 

BARWNIKOWA, WODOGŁOWIE, CHOROBY 

UKŁADU ODDECHOWEGO

• ZESPÓŁ KARTAGENERA (50% przypadków)



• PCD – DZIECKO WYKAZUJE OBJAWY W 

OKRESIE NOWORODKOWYM

• UPOŚLEDZONA FUNKCJA UKŁADU 

ODDECHOWEGO I ROZRODCZEGO

• UTRUDNIONE ODDYCHANIE; INFEKCJE 

DRÓG ODDECHOWYCH; ZAPADANIE SIĘ 

PŁUC – NIEDODMA 

PCD (primary ciliary diskinesia)
(1:10 000–20 000)



100nM

ZESPÓŁ KARTAGENERA (KS –

zespół nieruchomych rzęsek – dziedziczenie w sposób 

autosomalny recesywny) 1:40 000

Zespół 

Kartagenera

Prawidłowa 

aksonema

ramiona 

dyneiny

brak 

ramion 

dyneiny



ZESPÓŁ KARTAGENERA (KS –

zespół nieruchomych rzęsek – dziedziczenie w sposób 

autosomalny recesywny) 1:40 000

• Mutacje genów kodujących dyneinę

• Mutacje genów kodujących białka odp. za tworzenie ramion 

dyneinowych

• Triada objawów: zapalenie zatok, rozstrzenie oskrzeli, 

odwrócenie trzewi (situs inversus 50% pacjentów z PCD; 5–10% 

częściowe odwrócenie trzewi)

• Wodogłowie; zwyrodnienie barwnikowe siatkówki; 

wielotorbielowatość nerek; głuchota – niekiedy

• 50% pacjentów z PCD (kobiety i mężczyźni) – obniżenie 

płodności 

• Obniżona ruchliwość rzęsek nabłonka jajowodowego; brak 

ruchliwości plemników



MMAF/ART



Moretti et al., 

2018

ICSI: 

brak 

zapłodnienia  

embrionów

β tubulina

SEM

β tubulina

centrin1

TEM

Pacjent 2

Ruch progresywny 0%

Morfologia 2–3%

Żywotność 72–79%

DFI 22–25% (OA)

Plemniki AB-

pozytywne 

42–45%

MMAF

70% pl. 

immunopozytywnych

20% pl. z prawidłową 

lokalizacją



MMAF / ART

McLahlan et al., 2012

• 40 letni mężczyzna (wariant PCD)

• całkowity brak ruchliwości 

plemników, 

• zaawansowane defekty witki 

plemnika: nieprawidłowe 

połączenie główki i witki, 

skrócona i przerwana wstawka, 

zmiany w ODF i brak centralnej 

pary mikrotubul aksonemy

• umiarkowane objawy w układzie 

oddechowych – zaburzenia 

ruchliwości rzęsek w nabłonku 

błony węchowej

• ICSI – plemniki jądrowe

• uzyskano ciążę

• zdrowa dziewczynka

•

•



MMAF / ART

Uszkodzenia witki plemnika (21 par 

leczonych ICSI) 
I: brak zewnętrznych ramion dyneinowych

II: brak radial spoke w obrębie aksonemy

III: brak centralnej pary mikrotubul aksonemy lub 

nieprawidłowe rozmieszczenie struktur witki

IV: brak części obwodowych par mikrotubul 

aksonemy lub dodatkowo zagięcie witki

V: dyslokacja kolumn segmentowych w osłonce 

włóknistej  

VI: wydłużona wstawka

Odsetek implantacji, uzyskanych i 

donoszonych ciąż różny w zależności od 

uszkodzenia witki plemnika, mniejszy w 

grupie mężczyzn z ruchliwością plemników 

< 5%

Z 21 par tylko w przypadku 9 par urodziły się 

zdrowe dzieci  Mitchell et al., 2006 

Typ I Typ II

Typ IV

Typ III Typ III

Typ IV

Typ V Typ VI



MMAF / ART
• Techniką z wyboru jest ICSI

• Konsultacja genetyczna/ryzyko zmian u potomstwa

• Wnikliwa diagnostyka: mikroskopia fluorescencyjna, 

elektronowa, ocena fragmentacji plemnikowego DNA

• Sukces procedury zależy od rodzaju mutacji, defektów 

syrukturaknych, odsetka plemników ruchliwych, żywych 

w przypadku całkowitej astenozoospermii

• Jeśli mają miejsce nieprawidłowości szyjki plemnika –

obniżenie szansy na sukces procedury

• Zmniejszony odsetek zapłodnień, zarodków o 

prawidłowej jakości, implantacji, ciąż i zywych urodzeń

• Procedura ICSI w przypadku MMAF i PCD może być 

zakończona urodzeniem zdrowego dziecka
Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



• Czy ocena morfologiczna plemników ma 

znaczenie kliniczne?

• Czy zaburzenia struktury i ultrastruktury 

plemnika wiążą się z nieprawidłowościami 

molekularnymi plemników i mogą mieć 

podłoże genetyczne?

• Czy nieprawidłowe plemniki mogą zapładniać 

komórkę jajową?

• Czy należy wykorzystywać nieprawidłowe 

plemniki do zapłodnienia pozaustrojowego?

PODSUMOWANIE



• Zaburzenia struktury i ultrastruktury plemnika wiążą się z 

nieprawidłowościami molekularnymi plemników i mogą mieć 

podłoże genetyczne

• Nieprawidłowe plemniki mogą zapładniać komórkę jajową

• Wykorzystanie nieprawidłowych plemników do zapłodnienia 

pozaustrojowego wymaga oszacowania ryzyka genetycznego, 

a efekt zależy od rodzaju zmian strukturalnych plemników i 

liczby plemników ruchliwych  

• W zależności od uzyskanej kompleksowej diagnostyki 

dotyczącej zaburzeń funkcjonalnych, molekularnych i 

strukturalnych męskich komórek rozrodczych proponuje się 

różne scenariusze terapeutyczne: naturalna koncepcja, IUI, IVF, 

ICSI, IMSI, PICSI, MACS, dawca lub adopcja.

PODSUMOWANIE

Evenson, 2017; Esteves i wsp., 2017; Tesarik, 2017; Esteves, 2016; Shabtaie et al., 2016; Chansel-

Debordeaux et al., 2015; Bungum et al., 2011


