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kanaliki plemnikotwórcze

przestrzenie 

międzykanalikowe

Dwa przedziały morfologicznie i czynnościowo różne

1. kanaliki plemnikotwórcze - 60-80%

2. przestrzenie międzykanalikowe-12-15%

(pozostała część to łącznotkankowe przegrody wraz z siecią jądra)

SPERMATOGENEZA

STEROIDOGENEZA

komórki Leydiga



nabłonek plemnikotwórczy

Kanaliki plemnikotwórcze (nasienne)

błona własna kanalika 

(błona graniczna kanalika)

Dorosły mężczyzna: 

• średnica kanalika – 150 - 250 m

• wysokość nabłonka plemnikotwórczego – ok. 80 m

• grubość błony kanalika – 6- 8 m

światło kanalika



Blaszka właściwa: 

• 5-7 warstw komórek okołokalikowych

4-5 warstw wewnętrznych - miofibroblasty; 

1-2 warstwy zewnętrzne – fibroblasty

• substancja pozakomórkowa 

(włókna kolagenowe, glikozaminy, proteoglikany)

Błona własna kanalika

 blaszka właściwa

 błona podstawna kanalika

-komórki kurczliwe, odpowiadają za skurcze perystaltyczne kanalików

-przesuwają płyn kanalikowy wraz z plemnikami do sieci jądra

- białka cytoszkieletu odpowiedzialne za skurcz kanalików: desmina, 

aktyna, miozyna, gelsolina……

- czynniki regulujące skurcz kanalików: oksytocyna, prostaglandyny, 

androgeny, endotelina……

właściwości podporowe i stabilizujące kanalik 

plemnikotwórczy



Blaszka właściwa: 

• 5-7 warstw komórek okołokalikowych

4-5 warstw wewnętrznych - miofibroblasty; 

1-2 warstwy zewnętrzne – fibroblasty

• substancja pozakomórkowa 

(włókna kolagenowe, glikozaminy, proteoglikany)

Błona własna kanalika

 blaszka właściwa

 błona podstawna kanalika

Zaburzenia spermatogenezy – pogrubienie blaszki właściwej

 miofibroblasty - utrata mioidalnego charakteru

 zwiększenie syntezy substancji pozakomórkowej

 utrudnienie przepływ substancji odżywczych i  regulacyjnych 

 postępującą regresję nabłonka plemnikotwórczego



Nabłonek plemnikotwórczy

Połączenia ścisłe

Połączenia 

szczelinowe

Połączenia 

przylegające

Komórki płciowe –

komórki plemnikotwórcze

Komórki somatyczne 

- komórki Sertoliego

Hierarchiczne 

ułożenie komórek 

płciowych

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



Spermatogonie

leżą na błonie podstawnej; dzielą się mitotycznie



Ad- spermatogonie A ciemne

Ap- spermatogonie A jasne

B – spermatogonie typu B

Ad – uśpione (rezerwowe) komórki macierzyste; sporadyczne podziały mitotyczne; namnażanie 

gdy populacja spermatogonii Ap ulega drastycznemu obniżeniu

Ap- aktywne komórki macierzyste; populacja komórek proliferujących, odnawiających się i 

różnicujących się do spermatogonii B (ilościowy aspekt spermatogenezy)

B - dzielą się dając spermatocyty preleptotenu, które wchodzą w proces mejozy

Nieschlag et al., 2010, Andrology

Spermatogonie

komórki diploidalne (2n2c DNA); dzielą się mitotycznie



Spermatocyty

nie mają kontaktu z błoną podstawną



Spermatocyty I rzędu 

spermatocyty spoczynkowe – preleptotenowe (Pl)

Mejoza:

podział redukcyjny – stadia:

• leptotenowe (L)

• zygotenowe (Z)

• pachytenowe (P)

• diplotenowe (Di)

spermatocyty II rzędu - podział wyrównawczy

Spermatocyt  I-rzędu               2 spermatocyty II rzędu

• rekombinacja materiału genetycznego

• redukcja liczby chromosomów

4 spermatydy

(1n)

Nieschlag et al., 2010, Andrology

Spermatocyty

dzielą się mejotycznie



spermatydy okrągłe 

(młodsze)

spermatydy 

dojrzałe (starsze)

-spermiacja

Spermatydy

zlokalizowane najbliżej światła kanalika



Spermatydy

haploidalne (23X lub 23Y, 1n1c DNA ); nieaktywne podziałowo; przechodzą szereg 

przekształceń morfologicznych (spermiogeneza)

Klasycznie wyróżnia się 4 podstawowe typy spermatyd: Sa, Sb, Sc i Sd

Dodatkowo każdy typ różnicuje się na 1 i 2 (np. Sa1, Sa2), co daje 8 typów spermatyd 

•okrągłe (młodsze, wczesne – Sa-Sb)

•wydłużone (starsze, późne – Sc-Sd)
Uproszczona klasyfikacja

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



Spermatydy - spermiogeneza

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021

Faza Golgiego – zlewanie się diktiosomów aparatu 

Golgiego - tworzy się pęcherzyk akrsomalny; po stronie 

przeciwnej lokalizują się centriole 

- centriola proksymalna – wejdzie w skład szyjki plemnika

- centriola dystalna – tworzy ciałko podstawowe i bierze udział w 

tworzeniu włókna osiowego witki

Faza czapeczki – dalszy rozwój akrosomu, rozpoczyna 

się wydłużanie spermatydy; początek formowania witki i 

kondensacji jadra

Faza akrosomu – dalsza kondensacja jądra, postępuje 

wydłużanie spermatydy i formowanie dojrzałej witki

Faza dojrzewania – formowanie osłonki 

mitochondrialnej (wstawki plemnika); ostateczna 

kondesacja jądra; usuwanie zbędnej cytoplazmy 

(fagocytowana przez komórki Sertoliego)



Spermiacja

uwolnienie dojrzałych spermatyd do światła kanalika

Ciałko resztkowe

• zmiany hormonalne

• wzrost temperatury moszny

• toksyny
Zaburzenia spermiacji

Fagocytowane przez KS:

• rola regulacyjna (wytwarzanie płynu kanalikowego, wydzielanie 

inhibiny, białka wiążącego androgeny - ABP, IL-1 i IL-6)

• degradacja ciałka resztkowego - rozpoczęcie nowego cyklu

demontaż specyficznych połączeń międzykomórkowych, tzw. specjalizacji 

powierzchniowych, łączących spermatydy wydłużone z komórkami Sertolego 

FSH/T



Cykl nabłonka plemnikotwórczego – następstwo stadiów w czasie 16 dni

Spermatogonia A Plemnik uwnolniony do światła kanalika~ 4,6 cyklu

~74 dni

Cykl nabłonka plemnikotwórczego

Nieschlag et al., 2010, Andrology

6 stadiów cyklu nabłonka plemnikotwórczego (I-VI)

8 stopni spermiogenezy (1-8 lub Sa-Sd)

Stadia cyklu nabłonka plemnikotwórczego:

Specyficzne ułożenie poszczególnych typów komórek płciowych

Pełny cykl spermatogenezy 

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



Komórki Sertolego

W okresie dojrzałości płciowej:

- 35 – 40% objętości nabłonka plemnikotwórczego

- ok. 800 -1200 x106 komórek Sertolego w jądrze

- brak aktywności podziałowej (dojrzałość płciowa)

Błona podstawna

Światło kanalika

Nieschlag et al., 2010, Andrology
Holstein et al. Reprod Biol Endocrinol, 2003



jądra komórek 

Sertolego



Funkcje komórek Sertolego

1. Funkcja podporowa 

2. Fagocytoza

• rusztowanie dla komórek plemnikotwórczych

• utrzymanie integralności nabłonka

• fagocytoza i eliminacja ciałka resztkowego 

http://www.siumed.edu/~dking2/erg/RE

028b.htmRussell et al., Histological and Histopathological Evaluation 

of the Testis.,1990

http://www.siumed.edu/~dking2/erg/RE028b.htm
http://www.siumed.edu/~dking2/erg/RE028b.htm


3. Funkcja wydzielnicza (odżywcza i regulacyjna)

 czynniki wzrostu, które stymulują rozwój kanalików plemnikotwórczych oraz komórek Leydiga, 

np. SCF , TGFα , IGF-1, IL-1; 

 hormony np. inhibina B – regulująca wydzielanie hormonu folikulotropowego

 czynniki regulujące apoptozę komórek plemnikotwórczych, np. klasteryna, Fas ligand

 składniki błony kanalika, np. laminina, kolagen typu IV, proteoglikany; 

 proetazy i inhibitory proteaz - możliwość ”modelowania” nabłonka – w trakcie spermiacji, 

przechodzenia Sc PL między przedziałami nabłonka

 mleczany – substancje odżywcze komórek plemnikotwórczych (spermatocytów i spermatyd); 

 białka transportowe

białko wiążące androgeny -transport androgenów z płynem kanalikowym do najądrza, 

transferyna – transport jonów żelaza niezbędnych dla prawidłowej czynności cytochromów, 

przebiegu mitozy i różnicowania komórek płciowych, 

ceruloplazmina wiążąca miedź niezbędną do czynności niektórych enzymów, 

glikoproteiny siarczanowe transportujące lipidy, 

makroglobulina α-2 transportująca jony cynku, 

γ-glutamylotranspeptydaza transportująca glutation 

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



4. Bariera krew-jądro

•barierowe połączenia międzykomórkowe 

(tight junction)

• Formowanie się bariery krew-jądro:

- okres dojrzewania

- rozpoczęcie podziału mejotycznego komórek płciowych

- zahamowanie podziałów komórek Sertoliego

dwa przedziały

Russell et al., Histological and Histopathological Evaluation of the Testis.,1990



Funkcja:

•ochrona komórek haploidalnych przed rozpoznaniem przez układ immunologiczny i 

wytworzeniem przeciwciał 

• tworzenie specyficznego mikrośrodowiska niezbędnego dla prawidłowego przebiegu 

mejozy i spermiogenezy

Przedział przypodstawny – środowisko podobne do 

środowiska krwi; spermatogonie, spermatocyty  

spoczynkowe

Przedział adluminalny – środowisko tworzone przez 

substancje wydzielane/transportowane tylko przez 

komórki Sertoliego; spermatocyty, spermatydy

płyn 

kanalikowy

dyfuzja synteza

transyctoza

transport selektywny

Światło kanalika



Podziały mitotyczna niedojrzałych 

komórek Sertoliego

okres płodowy/noworodkowy  

okres przeddojrzewaniowy

Rozpoczęcie mejozy komórek 

plemnikotwóczych

Zahamowanie podziałów 

komórek Sertoliego i ich 

czynnościowe dojrzewanie

5. Warunkowanie końcowej objętości jąder i dziennego wytwarzania 

plemników w okresie dojrzałości płciowej

Stała pula dojrzałych 

czynnościowo komórek Sertoliego

Formowanie bariery krew-jądro

Gonadotropiny (FSH)

D

O

J

R

Z

E

W

A

N

I

E

okres dojrzałości płciowej

ok. 15 r.ż.



Stała pula dojrzałych czynnościowo komórek Sertoliego

(okres dojrzałości płciowej)

1 komórka 

Sertoliego
10  komórek plemnikotwórczych i 

1,5 plemnika

morfologiczny i czynnościowy 

kontakty z określoną liczbą 

komórek plemnikotwórczych

Warunkowanie końcowej objętości jąder i dziennego 

wytwarzania plemników w okresie dojrzałości płciowej



• luźna tkanka łączna

• komórki Leydiga

• makrofagi, limfocyty

• naczynia krwionośne

• naczynia limfatyczne

• nerwy

• fibroblasty

KL
tętniczka

Komórki Leydiga (10-20%)

Przestrzeń międzykanalikowa (12-15% obj. jąder)



synteza (de novo) 

wydzielanie
ANDROGENY

komórki Leydiga 

•TESTOSTERON 3-10 mg testosteronu / dzień (95% T krążącego we krwi)

• dihydrotestosteron (DHT)

• dihydroepiandrosteron (DHEA)

• androstendion

Komórki Leydiga

Stężenie wewnątrzjądrowego T - 609 ± 50 ng/mL 

Stężenie T w surowicy krwi - 3,0–12,0 ng/mL 



synteza (de novo) 

wydzielanie
ANDROGENY

komórki Leydiga 

•TESTOSTERON 3-10 mg testosteronu / dzień (95% T krążącego we krwi)

• dihydrotestosteron (DHT)

• dihydroepiandrosteron (DHEA)

• androstendion

Komórki Leydiga

Stężenie wewnątrzjądrowego T - 609 ± 50 ng/mL 

Stężenie T w surowicy krwi - 3,0–12,0 ng/mL 

ESTROGENY



Transport testosteronu we krwi

Wolny testosteron, niezwiązany, 

aktywny biologicznie

2%

Testosteron związany z białkami osocza, biologicznie nieaktywny

•30-40% związany z SHBG

•54-68% związany z albuminami

•4% związany z globuliną wiążącą kortykosteroidy

krążący T

(6 ng/ml)
wewnątrzjądrowy T 

(400-600 ng/g)

spermatogenezadziałanie obwodowe

ABP

Testosteron



Tkanki obwodowe

TESTOSTERON

5dihydrotestosteron estradiol

gruczoł krokowy,

najądrze, nasieniowody, 

pęcherzyki nasienne,

prącie, 

skóra (łysienie), 

centralny układ nerwowy

metabolizm kości,

zamykanie nasad kości długich, 

centralny układ nerwowy,

gruczoł krokowy

spermatogeneza

prącie,

mięśnie, owłosienie,

gruczoły łojowe, 

wątroba, 

erytropoeza

wzrost krtani,

spermatogeneza

AR

AR

ER

bł.  komórkowa

bł.  jądrowa

r. wewnątrzkomórkowy

wniknięcie do jądra

transkrypcja DNA

synteza  białek

Receptory dla steroidów 

(jądrowy, wewnątrzkomórkowy)



Podwzgórze

Kora

Komórki 

Leydiga

Jądro i 

najądrze

Przysadka

Komórki 

Sertoliego

Komórki 

płciowe

Jądro i 

najądrze

Organy docelowe

Przysadka

Kora

Podwzgórze

PODWZGÓRZE

GnRH - gonadoliberyna - dekapeptyd wydzielany pulsacyjnie co 

90-120  min

GnRH to jedyny czynnik uwalniający gonadotropiny z przysadki

 bardzo krótki okres półtrwania (<10 min)  

PRZYSADKA

LH, FSH  - glikoproteiny zbudowane z dwóch podjednostek:  i 

wydzielane pulsacyjnie ; 

 LH krótszy okres półtrwania (ok. 20 min.); FSH ok. 2 h

 obie gonadotropiny wydzielane z tych samych komórek 

 zmiana częstości i amplitudy pulsów GnRH - LH lub FSH

(niska częstotliwość pulsów GnRH powoduje preferencyjne wydzielanie 

FSH)

Niefizjologiczne wydzielanie GNRH Fizjologiczne wydzielanie GNRH 

Pulsacyjne
Pulsacyjne

Stałe

Analogi GRH (zablokowanie 

receptora)

JĄDRA

Wydzielanie 

gonadotropin

Gonadotropy

Nieschlag et al., 2010, Andrology

Komórki 

Leydiga

kisspeptyna/receptor GPR54



Podwzgórze

Kora

Komórki 

Leydiga

Jądro i 

najądrze

Przysadka

Komórki 

Sertoliego

Komórki 

płciowe

Jądro i 

najądrze

Organy docelowe

Przysadka

Kora

Podwzgórze

Nieschlag et al., 2010, Andrology

Miejsca docelowe w jądrze dla dzialania gonadotropin

LH  - komórki Leydiga

 FSH – komórki Sertoliego

Miejsca docelowe w jądrze dla androgenów (T)

komórki Sertoliego

 komórki okołokanalikowe

komórki Leydiga

Ujemne sprzężenie zwrotne (steroidy płciowe)

T - główny produkt jąder hamującym wydzielanie FSH i LH  

T i DHT  - obniżenie częstości pulsów GnRH

(system kisspeptyna/GPR54)

 E - zmniejszenie amplitudy pików LH i FSH 

Komórki 

Leydiga

kisspeptyna/receptor GPR54



Regulacja syntezy i uwalniania GnRH

1. Czynniki centalne (neurotransmitery/neurohormonyy)

Neurony Kiss1:

- kisspeptyna - wydzielana w jądrze łukowatym, przednio-

brzusznym i okołokomorowym; łączy się z receptorem GPR54 

(KISS1R) na neuronach GnRH

Neurony NKB:

- kisspeptyna – uwalniana pulsacyjnie pod kontrolą nerokininy

B i dynorfiny

- neurokinina B – działa poprzez receptor NK3R i stymuluje 

wydzielanie kisspeptyny

- dynrofina– działa poprzez receptor opioidowy kappa

hamując wydzielanie kisspeptyny

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021

2. Steroidy płciowe

-ujemne sprzężenie zwrotne – poprzez neurony wydzielające 

kisspeptynę; obecność ESR1, AR a także PR i ESR2

- brak receptorów dla steroidów na neuronach GnRH



Ujemne sprzężenie zwrotne – inhibina B

produkt komórek Sertoliego (wydzielany pod wpływem FSH)

dodatkowa kontrola wydzielania FSH uzależniona od 

„wydajności” procesu spermatogenezy

 inhibina B – fizjologicznie istotna forma inhibiny krążącą 

we krwi u człowieka

powoduje zmniejszenie amplitudy pików FSH

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



Spermatogeneza

Norma      Obniżona      Zatrzymanie      SCO            SCO 

(częściowe)  (całkowite)
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Inhibina B - marker czynności komórek 

Sertolego i spermatogenezy

Perik i wsp.. 1998, J Clin Endocrinol Metab

InhB vs. FSH
(n=218, r = -0.78, P < 0.001)

InhB vs.  konc. plemników

(n=205, r = 0.54, P < 0.001)

InhB vs histologia jądra
(n=22, r = 0.76, P < 0.001)

InhB vs. objętość jądra

(n=166, r = 0.63, P < 0.001)

Populacja mężczyzn z zaburzona płodnością



Najądrze

Głowa

Trzon

Ogon

Nasieniowód

Arrotéia et al. InTech, 2012

Kolasa i wsp.,  2013, w Układ płciowy męski. Badania doświadczalne i kliniczne

Czynność

Głowa i trzon

 zagęszczanie plemników (wchałanianie wody z płynu nasiennego)

 dojrzewanie czynnościowe plemników

1. uzyskanie zdolności ruchu (skoordynowany, dojrzały typ 

ruchu postępowego) 

2. uzyskanie zdolności łączenia z osłonką przejrzystą oocytu 
(modyfikacja najądrzowa już istniejących miejsc wiązania lub włączenie nowych  białek 

np.PH34 – glikoproteina najądrzowa)

3. uzyskanie zdolności do indukowania i przeprowadzenia 

reakcji akrosomalnej (zmiany w płynności błony lipidowej i jej organizacji)

4. zakończenie kondesacji chromatyny plemnika; uzyskanie 

zdolności tworzenia przedjądrza

Ogon

 przechowywanie (magazynowanie) w formie niezmienionej do 

czasu wytrysku

 ochrona przed stresem oksydacyjnym

 utrzymywanie optymalnego środowiska do przeżycia plemników

 hamowanie metabolizmu plemników (ruchu, kapacytacji)

 resorpcja obumarłych plemników  przez makrofagi 

Transport plemników przez najądrze 2-12 dni

kanaliki odprowadzające

Długość 

przewodu 

najądrza 5-6 m
von Lanz and Neuhauser 1964



GRUCZOŁ KROKOWY PĘCHERZYKI NASIENNE

KWAŚNE ZASADOWE

 cynk - czynnik antybakteryjny,  składnik 

metaloproteinaz

 kwas cytrynowy - cytryniany w nasieniu wiążą 

jony metali (wapnia, cynku, magnezu)

 poliaminy (spermina, spermidyna, putreiscyna) -

wiążą wolne jony fosforanowe; po utlenieniu 

powstają aldehydy toksyczne dla plemników i 

bakterii, dają specyficzny zapach nasienia

 fosforylocholina

 fosfataza kwaśna

 PSA (proteaza serynowa) - upłynnia nasienie

 fruktoza - beztlenowe źródło energii dla plemników, 

wpływa na ruchliwość plemników, lepkość nasienia

 laktoferyna - maskuje antygeny powierzchniowe 

plemników

 czynniki powodujące kapacytację plemników 

 czynniki immunosupresyjne

 prostaglandyny - odpowiadają za ruchliwość 

plemników i ich transport w drogach rodnych kobiety

 seminogelina - białko odpowiadające za 

koagulację nasienia, rozkładane przez PSA  

pH

Plazma nasienia

Revenig et al. Transl Androl Urol 2014



- utrzymuje jądra w optymalnej temperaturze (około 34,4° C)

Moszna, worek mosznowy

Podwyższona temperatura moszny

jądro najądrze

produkcja plemników dojrzewanie plemników



Ivell, Reprod Biol Endocrinol, 2007

Durairajanayagam et al. Reprod BioMed Online, 2015

Podwyższona temperatura moszny

jądro

produkcja plemników

apoptoza

autofagia

uszkodzenia DNA

stres oksydacyjny

najądrze

dojrzewanie plemników

spadek potencjału zapładniającego plemników

spadek wiązania do osłonki oocytu

spadek ruchliwości



Zaburzenia procesu spermatogenezy

Obraz histologiczny



Prawidłowa struktura histologiczna 

tkanki jądra w okresie dojrzałości

prawidłowy obraz  kanalików, nabłonka plemnikotwórczego i przestrzeni międzykanalikowych, 

prawidłowa jakościowo i ilościowo spermatogeneza

średnica kanalika > 180 μm

obecność poszczególnych typów komórek płciowych 

(spermatogonii  Ap, A , B; spermatocytów I i II-rzędu, spermatyd)

 występowanie miejsc spermiacji

obecność światła

obecność stadiów spermatogenezy

grubość błony kanalika < 8um

prawidłowa struktura i ilość komórek Leydiga



Prawidłowe przestrzenie międzykanalikowe

Przestrzenie międzykanalikowe małe, 

trójkątne, z niewielką ilością luźnej 

tkanki łącznej, w której znajdują się 

niewielkie ugrupowania komórek 

Leydiga (zwykle 5–10) 



Zaburzenia procesu spermatogenezy

„fenotyp histopatologiczny”

Zespół samych komórek Sertolego – SCO 
(Sertoli cell only syndrome; germ cell aplasia)

Zatrzymanie spermatogenezy
(spermatogenic arrest; germ cell arrest)

Hipospermatogeneza
(hypospermatogenesis)

Zmiany zanikowe jądra

Hialinizacja kanalików

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



Zespół samych komórek Sertolego – SCOS 
(Sertoli cell only syndrome; germ cell aplasia)

Postać wrodzona (np. u mężczyzn z kariotypem XX, ang. XX-male) - zaburzenie migracji 

pierwotnych komórek płciowych z endodermy pęcherzyka żółtkowego do listwy płciowej ; 

-średnica kanalików nieznacznie zmniejszona, błona własna kanalika niepogrubiona, 

niedojrzałe komórki Sertolego ułożone w jednej warstwie, prostopadle do błony kanalika. 

Postać nabyta (np. po radioterapii, chemioterapii).

- kanaliki plemnikotwórcze o różnej średnicy, zwykle mniejszej niż prawidłowa;  błona 

kanalikowa zwykle pogrubiała, czasami występuje jej hialinizacja

SCOS – zawsze wskazane wykonanie barwienia 

immunohistochemicznego na obecność Sg (np. MAGE-A4)



SCO 

SCO 



MAGE-A4 (melanoma –associated antigen) – obecny  w spermatogoniach



Zatrzymanie spermatogenezy
(spermatogenic arrest; germ cell arrest)

Brak postępu spermatogenezy poza specyficzny etap 

• średnica kanalików zwykle niezmieniona, rzadko zmiany w komórkach 

Sertolego, błonie kanalika, przestrzeniach międzykanalikowych czy komórkach 

Leydiga

• obraz może być jednorodny (bardzo rzadko!) lub mieszany (częściej)  

• możliwa współobecność kanalików z zatrzymaniem na różnym etapie,  SCO 

lub atroficznych (obraz mieszany; mieszana atrofia jądra)

 typy zaburzenia:

• zatrzymanie na etapie spermatogonii – brak spermatocytów i spermatyd

• zatrzymanie na etapie spermatocytów (najczęściej!) – brak spermatyd

• zatrzymanie na etapie spermatyd – obecne spermatydy okrągłe, brak 

spermatyd dojrzałych (bardzo rzadko) 



Sertoli

Sertoli







Hipospermatogeneza
(hypospermatogenesis)

W nabłonku plemnikotwórczym znajdują się wszystkie typy komórek 

plemnikotwórczych, jednak każdy z nich w zmniejszonej liczbie

• kanaliki plemnikotwórcze zwykle prawidłowej średnicy (mogą być zmniejszone)

• występuje obniżenie wysokości nabłonka plemnikotwórczego oraz poszerzenie jego światła

• czasami nabłonek plemnikotwórczy zdezorganizowany, który uniemożliwia zidentyfikowanie 

stadiów nabłonka

• obraz może być jednorodny lub mieszany (częściej)  

• możliwa współobecność kanalików z zatrzymaniem spermatogenezy, z SCO lub 

atroficznych; (obraz mieszany; mieszana atrofia jądra)





Hialinizacja kanalików 
(seminiferous tubule hyalinization, tubular sclerosis)

Pogrubieniem błony kanalika plemnikotwórczego w wyniku odkładania się 

zmienionych białek między komórkami błony kanalikowej (blokada przekazywnaia

substancji regulatorowych i odżywczych do kanalika)

 w badaniu histologicznym:

• postępujące zmian degeneracyjnych w nabłonku plemnikotwórczym

• proces może być miejscowy lub rozległy, 

• w zaawansowanych przypadkach może dojść do hialinizacji większości lub 

nawet wszystkich kanalików i całkowitej atrofii struktury jądra

• jeśli zmianami objętych jest więcej niż 10% kanalików, dochodzi do zmniejszenia 

liczebności plemników w nasieniu i niepłodności

Zmiany zanikowe w jądrze





Biopsja jądra

Biopsja terapeutyczna Biopsja diagnostyczna

 pozyskiwanie dojrzałych spermatyd

i wykorzystanie do ART

 diagnostyka przyczyn niepłodności; 

wykrywanie CIS; prognozowanie szans 

zastosowania ART



ILOŚĆ POBRANYCH WYCINKÓW

Jądro lewe Jądro prawe

Co najmniej po jednym wycinku z każdego jądra 

(niektórzy preferują pobranie dwóch lub nawet trzech wycinków – wykorzystanie do ART)

Jeśli jest możliwość - podzielenie wycinków w celu wykorzystania ich do oceny histologicznej i 

zamrożenie 

W 25-28% przypadkach - różny obraz histologiczny w obu jądrach

Vukasovic et al. w: Atlas on the human testes, 2013, ed. Jezek



Utrwalenie bioptatu

Formalina



Utrwalenie bioptatu

Mikroskop świetlny – zatapianie w parafinie

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



Metody barwienia

Barwienie hematoksyliną i eozyną

•skrawki parafinowe

Barwienie kwasem nadjodowym i fuksyną (reakcja PAS)

• skrawki parafinowe / półcienkie

•ułatwia różnicowanie stadiów spermatogenezy 

(wybarwianie pęcherzyka akrosomalnego) 

Światło

Światło



Ocena immunohistochemiczna

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



OCENA  HISTOPATOLOGICZNA  PREPARATÓW 

Ocena jakościowa: 

ocena cech gonady (płodowa, przeddojrzewaniowa, dojrzała, dysgenetyczna, atroficzna)

ocena homogenności obrazu histologicznego 

 ocena cech kanalików plemnikotwórczych: średnica kanalików, obecność światła kanalika, obecność 

ciał hialinowych, pogrubienie błony kanalikowej  (pomiary morfometryczne)

ocena nabłonka plemnikotwórczego – identyfikacja komórek plemnikotwórczych; wystepowanie

wielojądrowych spermatogonii, megalospermatocytów, wielojądrowych spermatyd, nowotworowych 

komórek płciowych in situ; ocena komórek Sertolego

 ocena przestrzeni międzykanalikowych

Ocena ilościowa: 

• ocena nabłonka plemnikotwórczego z zastosowaniem skali punktacji lub oceny 

półilościowej (odsetkowej)

• ocena ilości komórek Leydiga z zastosowaniem skali punktacji

Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. PZWL, 2021



Ocena jakościowa



Struktura gonady 

• cechy gonady 

(płodowa, przeddojrzewaniowa, dojrzała, dysgenetyczna, atroficzna)

• homogenność obrazu 

(heterogenny obraz - oszacowanie proporcji kanalików z danym obrazem)



Ar

Ar

N

N

Hyp

Hyp

Ar

Ar

Jądro w okresie dojrzałości -

obraz heterogenny



Prawidłowa struktura jądra w okresie 

przeddojrzewaniowym

(obraz jednorodny)



Gonada atroficzna

(cechy dysgenezji jąder)



Prawidłowe przestrzenie międzykanalikowe, 

prawidłowy  gruczoł śródmiąższowy
Rozrost gruczołu śródmiąższowego

Guz z komórek Leydiga

(Leydigioma)

Wielkość przestrzeni międzykanalikowych



Typy komórek występujące w kanalikach

• występowanie poszczególnych typów komórek plemnikotwórczych

(spermatogonie, spermatocyty I-rzędu, okrągłe spermatydy, dojrzałe spermatydy Sd1, Sd2) 



• ocena komórek Sertoliego pod względem ich dojrzałości (cechy 

morfologiczne)

jądro niedojrzałej k. Sertoliego jądro dojrzałej k. Sertoliego



Pomiary morfometryczne

średnica i grubość błony kanalika, wysokość nabłonka plemnikotwórczego, 

System komputerowej analizy obrazu NIS-elements AR (NIKON)



średnica kanalika

prawidłowa spermatogeneza > 180 µm

hypospermatogeneza 180 µm

zatrzymanie spermatogenezy < 180 µm

zespół samych komórek Sertoliego ~ 150 µm

grubość błony 
kanalika

prawidłowa spermatogeneza ~ 8 µm

hypospermatogeneza > 8 µm

zatrzymanie spermatogenezy > 8 µm

zespół samych komórek Sertoliego > 10 µm

zwłóknienie kanalika > 12 µm

wysokość 
nabłonka

prawidłowa spermatogeneza ~ 80 µm

hypospermatogeneza < 80 µm

zatrzymanie spermatogenezy ~ 60 µm

zespół samych komórek Sertoliego < 20 µm

Nieschlag E. i  Behre HM. eds.,  Andrology, 2nd ed., 2001

Pomiary morfometryczne



Prawidłowy kanalik plemnikotwórczy:

Średnica: > 180 μm

Grubość błony kanalikowej: 5 – 8 μm

Wysokość nabłonka plemnikotwórczego >80 μm

Atroficzny kanalik plemnikotwórczy:

Średnica: <150 μm

Grubość błony kanalikowej: >12 μm



Ocena ilościowa



Ocena ilościowa: 

• ilościowa analiza spermatogenezy – badania naukowe

• ocena nabłonka plemnikotwórczego z zastosowaniem 

skali punktacji

OCENA  HISTOPATOLOGICZNA  PREPARATÓW 



Punktacja Ocena histologiczna Rozpoznanie

+10 >20 dojrzałych spermatyd/przekrój kanalika

Wysokość nabłonka plemnikotwórczego ≥80 µm

Spermiacja powszechna

Całkowita, prawidłowa spermatogeneza

+9 >20 dojrzałych spermatyd/przekrój kanalika

Wysokość nabłonka plemnikotwórczego <80 µm

Spermiacja rzadka, dysorganizacja nabłonka

Zredukowana, prawidłowa spermatogeneza (hypospermatogeneza)

+8 <20 dojrzałych spermatyd/przekrój kanalika

Wysokość nabłonka plemnikotwórczego <80 µm

Brak spermiacji

Zredukowana, prawidłowa spermatogeneza (hypospermatogeneza)

+7 Brak dojrzałych spermatyd

Liczne spermatydy okrągłe

Zaburzone dojrzewanie spermatyd

Zatrzymanie spermatogenezy na poziomie spermatyd okrągłych

+6 Brak dojrzałych spermatyd

Nieliczne spermatydy okrągłe

Zaburzone dojrzewanie spermatyd

Zatrzymanie spermatogenezy na poziomie spermatyd okrągłych

+5 Brak spermatyd

Liczne spermatocyty

Zaburzone dojrzewanie spermatocytów

Zatrzymanie spermatogenezy na poziomie spermatocytów

+4 Brak spermatyd

Nieliczne spermatocyty

Zaburzone dojrzewanie spermatocytów

Zatrzymanie spermatogenezy na poziomie spermatocytów

+3 Brak spermatyd

Brak spermatocytów

Obecne tylko spermatogonie

Zaburzone dojrzewanie spermatogonii

Zatrzymanie spermatogenezy na poziomie spermatogonii

+2 Brak komórek płciowych

Obecne tylko komórki Sertoliego

Zespół samych komórek Sertoliego (SCO)

+1 Degeneracja nabłonka plemnikotwórczego, pogrubienie

błony kanalika, hialinizacja kanalika)

Kanaliki atroficzne

Ocena nabłonka plemnikotwórczego 

wg zmodyfikowanej skali De Kretser’a i Holsteina’a
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Ocena nabłonka plemnikotwórczego 

wg Bergmanna i Kleisch
•Oparta na ocenie procentowego udziału kanalików z obecnymi dojrzałymi, wydłużonymi 

spermatydami (plemnikami)



Ocena nabłonka plemnikotwórczego 

wg Bergmanna i Kleisch
•Oparta na ocenie procentowego udziału kanalików z obecnymi dojrzałymi, wydłużonymi 

spermatydami (plemnikami)
Ocena biopsji jądra

Data urodzenia:Imię i  nazwisko:

Data biopsji:

Klinika:

Diagnoza:

Kryteria: Biopsja prawa jądra Biopsja lewego jądra

Ilość kanalików Ilość kanalików

Spermatogeneza do:     

dojrzałych spermatyd

okrągłych spermatyd

spermatocytów

spermatogonii

SCO

cienie kanalików (atrofia)

Suma

Punkty 

Ocena półilościowa

Ocena morfologiczna

Kanaliki zawierające:

wielojądrzaste spermatydy

wielojądrzaste spermatocyty

wielojądrzaste spermatogonie

megalospermatocyty

megalospermatogonie

degenerujące kom. płciowe

pogrubienie błony kanalika

morfologia k. Sertoliego

morfologia k. Leydiga     

Inne cechy

przestrzenie międzykanalikowe

Diagnoza

(11/65)x100 = 17% kanalików czyli 2 pkt.

(11/29)x100= 38% kanalików czyli 4 pkt.

Nieschlag et al.,  Andrology,., 2010



plemniki

Sc

Sg

plemniki

plemnikiSc

Sc

Sc



Wartość prognostyczna obrazu histologicznego jądra  

(pozyskanie plemników i wykorzystanie do ART)

Cerilli et al. Arch Pathol Lab Med., 2010



Cerilli et al. Arch Pathol Lab Med., 2010



Dziękuję za uwagę!


