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Nasienie

 plemniki

 płyn nasienny (plazma nasienia)

- wydzielina pęcherzyków nasiennych (60-70%)

- wydzielina prostaty (ok. 30%)

- wydzielina jąder, najądrzy, gruczołów opuszkowo-

cewkowych (5%)

 komórki okrągłe (leukocyty, komórki spermatogenezy) i 

komórki nabłonkowe

 całkowita liczba plemników – odzwierciedla wydajność 

produkcji plemników przez jądra oraz drożność dróg 

wyprowadzających nasienie

 całkowita objętość płynu nasiennego – odzwierciedla 

aktywność wydzielniczą gruczołów



Warunki wstępne badania nasienia:

 Wstrzemięźliwość płciowa – co najmniej  

48 h, ale nie dłużej niż 7 dni. W 

przypadku powtarzania badania 

wstrzemięźliwość płciowa powinna być 

taka sama. 



Warunki wstępne badania nasienia:

 Badanie powinno być powtórzone przynajmniej dwukrotne w 

odstępach nie krótszych niż 7 dni i nie dłuższych niż 3 tygodnie



Warunki wstępne badania nasienia:

 Do analizy musi być dostarczony cały ejakulat. 

Masturbacja

Metody pobierania próbki

Stosunek z prezerwatywą

 Badanie powinno być rozpoczęte przeciągu 1 h od ejakulacji. 

Jeśli zachodzi konieczność transportu musi być dostarczone do 

30 min. w temp. 20-37 C 



PODSTAWOWE BADANIE NASIENIA:

- Ocena makroskopowa nasienia

- Ocena mikroskopowa preparatów



- czas upłynnienia

- wygląd/kolor

- lepkość/konsystencja

- objętość

- pH

- liczba/koncentracja

- ruchliwość 

- żywotność  (w przypadku niskiej ruchliwości)

- morfologia

- ocena liczby komórek okrągłych w tym leukocytów

OGÓLNE BADANIE NASIENIA



OBJĘTOŚĆ

Wartość referencyjna:  1,5 ml

Niska objętość ejakulatu:

- utrata części próbki

- zablokowanie dróg wyprowadzających nasienie

- wrodzony obustronny brak nasieniowodów (niedorozwój pęcherzyków 

nasiennych) 

- częściowy wytrysk wsteczny

- niedobór androgenów

Wysoka objętość ejakulatu:

- wysięk w przypadku aktywnego zapalenia gruczołów dodatkowych



UPŁYNNIANIE oraz LEPKOŚĆ NASIENIA

Norma: do 60 min. 

(zwykle 15 min.)

Prawidłowe nasienie jest homogenne i upłynnia 

się w przeciągu 60 min w temperaturze 

pokojowej pod wpływem enzymów 

pochodzących z prostaty (PSA).

Obecność pasm śluzu sugeruje stan zapalny lub zaburzenia 

upłynnienia.



Brunatna lub 

czerwona

hematospermia

Przejrzysta

niska liczba 

plemników

Prawidłowe nasienie ma wygląd

homogenny, nieprzezroczysty, szaro-

opalizujący

WYGLĄD / KOLOR

Żółta:

żółtaczka, obecność 

moczu, używanie 

niektórych witamin np. 

z grupy B



pH:

Wartość referencyjna:  7,2

Jeśli pH < 7,0 przy azoosprmii może to oznaczać 

obustronną niedrożność nasieniowodów

GRUCZOŁ KROKOWY PĘCHERZYKI

NASIENNE

Wydzielina kwaśna Wydzielina zasadowa 

Elektrolity i sole mineralne (Mg, Zn, Ca, 

Se)

Kwas cytrynowy

Substancje przeciwbakteryjne :

 sterczowy czynnik 

przeciwbakteryjny zawierający Zn 

 spermina, spermidyna

 lizozym.

Fosforylcholina

Fosfataza kwaśna

Czynniki odpowiedzialne za upłynnienie 

nasienia antygen sterczowy (PSA), 

fibrynolizyna i fibrynogenaza.

Fruktoza

peptydy: laktoferyna (funkcja bakteriobójcza i 

bakteriostatyczna, Fe3+)

Czynniki odpowiedzialne za kapacytację plemników

prostaglandyny

Czynniki wywołujące koagulację plazmy nasienia 

seminogelina, fibronektyna



Ruchliwość

Jakie czynniki wpływają na ruchliwość plemników? 

Temperatura analizy Grubość preparatu

20 m

Obiektywność 

analizy

Fruktoza

TestosteronWstawki plemników /mitochondria

Pęcherzyki nasienne
Witki plemników

Wstrzemięźliwość 

płciowa

Infekcje:
 Antisperm antibodies in humans cross-reacted with bacteria antibodies. Sperm immobilization factor isolated

from Staphylococcus aureus immobilized spermatozoa and motile bacteria, including Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa and Proteus mirabilis.  Also, a higher concentration of sperm immobilization factor

(200 μg/ml) caused sperm death. Prabha et al.2011



ŻYWOTNOŚĆ PLEMNIKÓW

Żywotność plemników – ocena integralności błony komórkowej 

powinna zawsze  być wykonywana  w próbkach nasienia z 

nieprawidłowym ruchem plemników (<40% PR), ale może być 

wykonywana rutynowo dla każdej próbki nasienia

- Test eozyna/nigrozyna

- Test eozynowy

- Test hipoosmotyczny (HOS Test)

Wartość referencyjna   58 % plemników  żywych 



Agregacja –przyleganie (na zasadzie adhezji) 

nieruchomych plemników do siebie oraz 

przyleganie ruchomych plemników do pasm śluzu 

i innych nieruchomych elementów nasienia

komórka 

nabłonkowa

ciałka 

resztkowe

plemniki



Aglutynacja – tworzenie zlepów poprzez przyleganie ruchliwych 

plemniki do siebie w charakterystyczny sposób: główka-główka, witka-

witka i mieszany 



A

B

C

D

E

1 2 3 4
A – główka do główki

B – witka do witki 

(główki wolne)

C – koniec witki do 

końca witki

D – mieszana (razem 

głowka-głowka i 

witka-witka)

E – plątanina (główki i 

witki zaplątane; 

głowki w aglutynacie

witek)) 

1 – izolowana 

<10 

plemników

4 – masywna, 

brak wolnych 

plemników

2 – średnia 10 

– 50 

plemników

3 – duża

> 50 

plemników

Typ

Stopień



 Występowanie aglutynacji nie jest wystarczające do wnioskowania o  

immunologicznym podłożu niepłodności,  ale sugeruje obecność przeciwciał 

przeciwplemnikowych (wymagane testy dodatkowe)

 Przeciwciała przeciwplemnikowe nie zawsze powodują aglutynację 

plemników, a aglutynacja może być spowodowana innymi czynnikami

 Silna aglutynacja może wpływać na ocenę ruchu i koncentracji plemników 

UWAGA

Przeciwciała przeciwplemnikowe

 głównie klasa IgA i IgG

 rzadko - IgM

IgA i IgG mogą być wykryte zarówno na plemnikach (testy bezpośrednie) 

jak i w płynach biologicznych (testy pośrednie).



Liczba plemników

Jakie czynniki wpływają na liczbę plemników? 

Sezon / TemperaturaPrzebyte/ Obecne 

choroby

Metodyka 

Styl życia



Postępowanie w przypadku bardzo niskiej liczby 

plemników

Jeśli w preparacie przyżyciowym nie znaleziono plemników należy:

 próbkę odwirować przy 3000g przez 15 min. 

 cały osad rozprowadzić na szkiełku podstawowym

 przykryć szkiełkiem nakrywkowym (zalecane 20 x 50 mm) 

 oglądać cały preparat w poszukiwaniu plemników. 

 jeśli nie znaleziono żadnego plemnika jest to AZOOSPERMIA

 jeśli znaleziono plemniki jest to KRYPTOZOOSPERMIA



Budowa morfologiczna plemników

długość główki 4 – 5 
um

długość wstawki
ok. 5 – 7 um

długość witki
ok. 45 um um

szerokość główki

2.5 – 3.5 um

szerokość wstawki
poniżej 1 um

region akrosomalny
40 – 70% powierzchni główki

Główka – regularny zarys, owalna z wyraźnie 

zaznaczonym akrosomem zajmującym od 40-

70% powierzchni 

Wstawka – smukła, regularna w zarycie o 

podobnej długości jak główka; główna oś 

wstawki powinna byś przedłużeniem długiej osi 

główki; przywieszka cytoplazmatyczna nie 

powinna przekraczać 1/3 wielkości główki

Witka – jednakowa grubość na całej długości, 

cieńsza od wstawki, długość 45 m (ok. 10 

długości główki); może wykazywać wygięcia, 

jednak nie pod ostrym kątem sugerującym 

złamanie witki



Wartości referencyjne w badaniu nasienia

WHO 2010

Objętość ejakulatu  1,5 ml

pH  7,2

Koncentracja plemników       15 mln/ml

Całkowita liczba plemników  39 mln/ejakulat              

Ruch plemników                    40% kat. PR+NP lub;  32 % kat. PR (WHO 2010) 

Morfologia plemników  4 % o prawidłowej budowie (WHO 2010)

Żywotność plemników  58% żywych                 



Aspermia Brak nasienia (brak ejakulacji lub ejakulacja wsteczna)

Asthenozoospermia Odsetek plemników z ruchem postępowym poniżej wartości referencyjnej

Asthenoteratozoospermia
Odsetek plemników z ruchem postępowym i prawidłowa morfologią poniżej wartości 

referencyjnej

Azoospermia Brak plemników w ejakulacie 

Kryptozoospermia
Brak plemników w preparatach bezpośrednich, ale stwierdzane po odwirowaniu 

ejakulatu

Hemospermia (hematospermia) Obecność erytrocytów w ejakulacie

Leukospermia (leukocytospermia, 

pyospermia)

Obecność leukocytów w ejakulacie powyżej wartości granicznej

Nekrozoospermia Niski odsetek żywych plemników oraz wysoki plemników nieruchomych w ejakulacie

Normozoospermia

Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) oraz odsetek plemników z 

ruchem postępowym i prawidłową morfologią powyżej dolnych wartości 

referencyjnych

Oligoasthenozoospermia
Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) oraz odsetek plemników z 

ruchem postępowym poniżej dolnych wartości referencyjnych

Oligoasthenoteratozoospermia

Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) oraz odsetek plemników z 

ruchem postępowym i prawidłową morfologią poniżej dolnych wartości 

referencyjnych

Oligoteratozoospermia
Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) oraz odsetek plemników z 

prawidłową morfologią poniżej dolnych wartości referencyjnych

Oligozoospermia
Liczba plemników w ejakulacie (lub ich koncentracja) poniżej dolnych wartości 

referencyjnych

Teratozoospermia
Odsetek plemników z prawidłową morfologią poniżej dolnych wartości 

referencyjnychKońcówka “spermia” odnosi się do ejakulatu, a “zoospermia” do plemników. Niewłaściwe są  nazwy takie jak np.

asthenospermia, oligospermia, teratospermia.



Testy biochemiczne

 Stężenie fruktozy

 Stężenie kwasu cytrynowego, Zn

 Aktywność α – glukozydazy obojętnej

najądrza

prostata

pęcherzyki nasienne



Zmiany w parametrach nasienia w przewlekłych stanach 

zapalnych układu płciowego

Schuppe i wsp. 2017



Ilość defektów przypadająca średnio na pojedynczego nieprawidłowego

plemnika. Nieprawidłowości przyporządkowywane są do poszczególnych

kategorii: defekt główki, wstawki, witki czy obecność przywieszki

cytoplazmatycznej. Całkowita ilość defektów jest sumowana i dzielona przez

ilość nieprawidłowych plemników. TZI może więc przyjmować wartości od 1 do 4.

prawidłowe nieprawidłowe główka wstawka witka przywieszka

5 195 162 95 19 9

Suma=285

TZI=285:195=1,46

(Mankveld i wsp. 2001)

Za wartość prawidłową TZI przyjęto  1,6.

(Bjorndahl, 2010)

TZI – Indeks Teratozoospermii



Przyczyny uszkodzeń 

plemników



MECHANIZMY PROWADZĄCE DO 

FRAGMENTACJI DNA
 Teoria nieudanej apoptozy - „The abortive apoptosis theory”  -

zakłada, że do fragmentacji DNA dochodzi już na poziomie spermatogenezy. 
Proces apoptozy zachodzący w komórkach plemnikotwórczych nie ulega 
prawidłowemu zakończeniu. Plemniki są często silnie zwakuolizowane.

 Teoria zaburzonego dojrzewania – „Defective maturation theory” -
zakłada, że uszkodzenie następuje podczas zamiany histonów na protaminy. Przy 
nieprawidłowej kondensacji procesy naprawcze mogą wywołać zmiany w 
integralności chromatyny. W procesie fragmentacji może brać udział 
topoizomeraza II.

 Teoria stresu oksydacyjnego – zakłada, że do zaburzeń dochodzi po 

uwolnieniu plemników z jąder, głównie w najądrzach i po ejakulacji. Zaburza 
dojrzewanie plemników (przywieszki cytoplazmatyczne). Nasila się w obecności 
leukocytów.



Interpretacja wyniku

DFI 

indeks fragmentacji DNA

Potencjał płodności:

<15% Doskonały

15-24% Dobry

25%-30% Dostateczny

>30% Słaby

Wg „Georgetown Male Factor Infertility Study”



Test wiązania z kwasem 

hialuronowym – ocena dojrzałości

plemników

Wynik testu HBA
%  plemników związanych

Interpretacja:

 80% Prawidłowa dojrzałość i funkcja fizjologiczna

< 80% Obniżona dojrzałość i funkcja fizjologiczna

Test HBA - Sperm Hyaluronan Binding Assay



Interpretacja wyników testu HBA

Ekspresja białka HspA2 (mejoza)

Odrzucenie resztkowej cytoplazmy

Remodelowanie błony komórkowej 

(miejsca wiązania HA)

HspA2

Prawidłowe dojrzewanieUpośledzone  dojrzewanie

Mokanszki et al. Reproductive BioMedicine Online (2012) Redgrove et al. Plos One (2012)



„Swim up”- test migracyjny



Skuteczność inseminacji w zależności od liczby ruchliwych 

plemników użytych w procedurze
American Society for Reproductive Medicine (ASRM) (Baltimore, October 17–21, 2015)

Liczba ruchliwych 

plemników w 

preparacie do IUI  (w 

milionach)

Liczba cykli 

inseminacji

Liczba ciąż 

klinicznych

Odsetek ciąż 

klinicznych na 1 cykl

<0.25 123 3 2.40%

0.25-0.49 180 5 2.80%

0.50-0.99 355 17 4.80%

1.00-1.99 904 62 6.90%

2.00-3.99 2463 249 10.10%

4.00-4.99 1465 166 11.30%

5.00-5.99 1499 186 12.40%

6.00-6.99 1676 230 13.70%

7.00-8.99 3257 479 14.70%

9.00-9.99 1621 274 16.90%

> 10.00 34010 5649 16.60%

http://www.asrmannualmeeting.org/

