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Kriokonserwacja nasienia

przechowywanie  materiału   biologicznego w ujemnych 
temperaturach, np. −80°C  lub −196°C

−196°C  reakcje biochemiczne zatrzymują się

plemniki bardziej odporne na uszkodzenia  

- niska zawartość wody (około 50%).



jednostopniowe zamrażanie

próbka jest trzymana

w fazie gazowej przez 10 min przed zanurzeniem

w ciekłym azocie

WHO 2010

Metody    kriokonserwacji



Metody    kriokonserwacji

-metoda powolna programowalna

próbka jest schładzana stopniowo w fazie gazowej przez ok. 40 

min.

automatyczne programowalne urządzenia schładzają próbkę w 

tempie 1-10°C/min



Krioprezerwacja nasienia

-krioprotektanty i ich skład -

dostępne komercyjnie

glicerol,  cytrynian, albumina ludzka, HEPES,  

DMSO, glukoza, glikol

- pojemnik przechowujący

słomki, probówki



Krioprezerwacja nasienia

Pojemniki do 

przechowywania

Słomka wykonana z:

chlorku winylu (PVC),

żywic jonomerowych (bardziej 

jednolite i lepsze ze względu na 

rozkład temperatury i wysokie 

bezpieczeństwo biologiczne)

Krioprobówki – o różnej objętości

Własności sprzętu (zgodnie z 

wytycznymi WHO 2010)

szczelność

nieprzepuszczalność dla  bakterii 

i wirusów

mechaniczna odporność  w 

temperaturze do -196⁰ C (ciekły 

azot)

(Mortimera, 2004; Gilling-Smith et al, 2005; Tomlin-

.syn, 2005).



Zalecenia Grupy Roboczej ds.  Zachowania Płodności

u Chorych Onkologicznych i Chorych Hematologicznych

oraz Innych Chorych Leczonych Terapiami

Gonadotoksycznymi „ONCOFERTILITY” (GROF)

Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Krioprezerwacja nasienia  -

zachowanie płodności



Zabezpieczenie płodności

-przed chemio i/lub radioterapią  -upośledza spermatogenezę
(Meseguer et al, 2006;. Schmidt i wsp., 2004); (wartość psychologiczna- Kamischke i wsp., 2004)

-usunięcie jąder

-przed wazektomią

-postępujące pogarszanie się nasienia w wyniku choroby -cukrzyca, 

stwardnienie rozsiane

- procedury  zabiegowe pozyskiwania plemników  

np. TESE- mrożenie tkanki jądrowej do ISCI/TESE



Choroby nowotworowe

Coraz większa zapadalność na choroby nowotworowe, też

u młodych

Skuteczna terapia (85%) - większa przeżywalność → prokreacja

50-95% chorych może mieć  trwale uszkodzoną spermatogenezę po 

radio-, chemioterapii

17-80% pacjentów ma szanse na powrót spermatogenezy w ciągu 5 

lat

Możliwość wieloletniego przechowywania tkanki jądra  lub nasienia 

do celów prokreacyjnych



Kriokonserwacja  w dawstwie 

niepartnerskim anonimowym

• krioprezerwacja redukuje ryzyko transmisji 

infekcji od dawców nasienia

•zgodnie z Dyrektywą 2004/23/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, Dyrektywą 

Komisji Europejskiej 2006/17/WE świeże nasienie 

nie może być używane

•do donacji dla innych osób niż partnerka.

•podlega kwarantannie



Środki ostrożności - zapobieganie

transmisji wirusów, bakterii

Badania wirusologiczne : wzw tybu B i C, HIV, kiła

Anonomowi dawcy:  dodatkowo chlamydia trachomatis, kariotyp

 Próbki „pozytywne” przechowywane w osobnych pojemnikach



 Wg Ustawa o leczeniu niepłodności- 2015

zgodnie z Europejskimi Dyrektywami 2004/23 i 2006/17





Systemy monitorujące 

warunki przechowywania  
Banki komórek rozrodczych i zarodków zapewniają

bezpieczne warunki panujące w urządzeniach

- poziom ciekłego, gazowego azotu

-pomiar temperatury



Uszkodzenia plemników podczas 

krioprezerwacji
.formują się kryształy lodu i odwodnienie

komórek- co rozrywa ścianę komórkową

i organelle wewnątrzkomórkowe.

po rozmrożeniu:

morfologia

ruchliwość

żywotność

wzrost uszkodzeń DNA plemników



Dziękuję za uwagę


