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METODY OZNACZANIA PARAMETRÓW 

NASIENIA

METODA MANUALNA

WHO 2010, V EDYCJA

REKOMENDACJA 

KIDL, PTA 

METODA 

WSPOMAGANA 

KOMPUTEROWO 

CASA 

REKOMENDACJA 

PTMRiE

W Polsce system CASA dostępny:

- ośrodki leczenia niepłodności 

- ośrodki referencyjnych zdrowia prokreacyjnego



Kiedy badanie nasienia jest wartościowe?

Zachowanie odpowiednich 

standardów i procedur 

Wewnętrzna (IQC) i zewnętrzna 

(EQC) kontrola jakości w 

medycznym laboratorium 

diagnostycznym

WHO 2010



Zewnętrzna kontrola jakości                     

EQA PROGRAMY

ESHRE Special Interest Group in Andrology

Subcommittee on External Quality Assurance

c/o Andrology Center. Karolinska

University Hospital, Sweden

- Procedury badania: wg  WHO 2010 

2 dystrybucje nasienia /rok

ocena koncentracji

analiza morfologii

ocena ruchliwości (płyta DVD)

badanie żywotności

Wyniki danego laboratorium porównywane wobec innych laboratoriów i 
ekspertów



WSPOMAGANA KOMPUTEROWO 

ANALIZA NASIENIA

CASA

ELEMENT SYSTEMU :

mikroskop obserwacja w

jasnym polu widzenia i

kontraście fazowym do

wizualizacji próby

kamera cyfrowa

do przetwarzanie obrazu

komputer z

oprogramowaniem



Analiza nasienia wspomagana 

komputerowo -CASA
 dostępne  systemy  różnych firm

 wymagają wprowadzenie właściwych ustawień do 
analizowania filmów, obrazów (intensywność światła, 
skala szarości, ostrość )

 właściwe przygotowanie preparatu

 nie podlegają zewnętrznej kontroli jakości  

 wymagają szkolenia 

 wprowadzane przez producenta - nowe wersje 
oprogramowania 

 wysoki koszt zakupu urządzenia w stosunku do 

tylko  nieco  „ wadliwej” metody manualnej



Wspomagana komputerowo analiza 

nasienia – ograniczenia  

 brak zróżnicowania pomiędzy 
plemnikami i  innymi komórkami : 
leukocyty, komórki niedojrzałe 

 aglutynacja, zwiększona lepkość -
przeszacowanie lub niedoszacowanie 
liczby plemników

wysoka koncentracja ( powyżej 50 
mln/ml) – rozcieńczanie próby plazmą 
nasienia)

przecinające się tory ruchu , „kolizje” 

plemników - zmiana w proporcji 

ruchliwych i nieruchliwych plemników 

 komory o różnych głębokościach , różna 

objętość prób ( Cell Vision,  Leya, Goldcyto,  MicroCell)

koncentracja i  ruchliwość



Wspomagana komputerowo analiza 

nasienia – ograniczenia  

ocena prawidłowej budowy morfologicznej

 stosowane różne metody barwienia

 morfologia głównie główki i wstawki plemnika ( witka do oceny 
manualnej przez diagnostę )

 długi czas  analizy – przy obniżonej

koncentracji



Wspomagana komputerowa analiza 

nasienia - możliwości

 rejestruje i odtwarza analizę - dokładność  metody

 analizuje dużą liczbę plemników

 koncentracja, ruchliwość – krótki czas analizy

 analiza ruchliwości – precyzyjne oznaczenia szybkości  ruchu 

plemników  ( ruch A i B )  z wynikami  metodą manualną

( Kuczyński 1998)

 umiejętne stosowanie systemu daje

precyzyjne i porównywalne wyniki 

z metodą manualną ( Lammers i wsp. 2014)

 graficzne przdstawienie obrazów

 rejestruje i odtwarza analizę - dokładność  metody

 analizuje dużą liczbę plemników

 koncentracja, ruchliwość – krótki czas analizy

 analiza ruchliwości – precyzyjne oznaczenia szybkości  ruchu 

plemników  ( ruch A i B )  z wynikami  metodą manualną

( Kuczyński 1998)



Programy do analizy

Motility & Concentration – do analizy 

ruchliwości i koncentracji nasienia człowieka

Morphology – do analizy morfologii oraz 

morfometrii badanego nasienia człowieka

DNA fragmentation – do analizy 

fragmentacji DNA nasienia człowieka

Vitality – do analizy żywotności

Acrosome Reaction - do analizy reakcji 

akrosomalnej

Wspomagana komputerowo 

analiza nasienia- możliwości



Wspomagana komputerowo 

analiza nasienia- możliwości
inne  parametry  obliczane przez CASA

- kinetyka  i liniowość  plemników 

VCL, VAP, VSL,  ALH 

- pomiary morfometryczne

- hiperaktywacja 

przydatne w ośrodkach zajmujących się leczeniem 

niepłodności – korelacja z zapłodnieniem in vitro



Ostateczną decyzje  o  wyniku podejmuje osoba 

wykonująca badanie.

System CASA nie jest w pełni automatyczny

wspomaga analizę  i wymaga   interwencji  wyszkolonego 
operatora i 

znajomości źródeł błędów



Dalszy rozwój i ulepszenie oprogramowania CASA

spowoduje, że w przyszłości na pewno w każdym

laboratorium andrologicznym będą stosowane

komputerowe analizatory oceny nasienia.



Dziękuję za uwagę


