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Interpretacja wyników: 

Interpretacja wyników odbywała się w oparciu o cyklicznie aktualizowane 

podręczniki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

1 wydanie – 1980

2 wydanie - 1987

3 wydanie – 1992

4 wydanie – 1999

Wartości referencyjne dla 

parametrów oceny nasienia nie były 

oparte na badaniach populacyjnych

http://www.badanie-nasienia.pl/pl/who-1992/
http://www.badanie-nasienia.pl/pl/who-1992/


Istniał problem z osiągnięciem konsensusu co do prawidłowości tych 

wartości, ponieważ w niektórych ośrodkach uważano wartości 

referencyjne odnośnie koncentracji, morfologii i ruchliwości plemników 

za zbyt wysokie, a w innych za zbyt niskie.

Interpretacja wyników: 

Interpretacja potencjału płodności męskiej oparta 

była na porównaniu wyniku ze średnimi wartościami 

uznanymi jako prawidłowe





1. mężczyźni uznani za płodnych: 

1953 mężczyzn z czasem do uzyskania ciąży ≤12 miesięcy i 817 z nieznanym 

czasem do uzyskania ciąży

2. mężczyźni z nieokreślonym stanem płodności: 

965 osób z ogólnej populacji

3. mężczyźni  wyselekcjonowani jako normozoospermicy:

934 osób według aktualnych w danym okresie kryteriów WHO (zwykle wyniki 

dawców nasienia)

Jako materiał do publikacji posłużyły wyniki badań nasienia uzyskanych od 

4669 mężczyzn z 14 krajów, z 4 kontynentów w latach 1990-2009. 



Mężczyźni, których partnerki uzyskały ciążę w ciągu 12 miesięcy, posłużyli jako 

grupa referencyjna dla stworzenia rozkładu wartości parametrów nasienia, 

które można uznać za  prawidłowe

Zgodnie z definicją WHO za niepłodną uznajemy parę, u której stwierdzono 

brak zajścia w ciążę pomimo rocznego współżycia seksualnego z przeciętną 

częstotliwością 3 - 4 stosunków tygodniowo, bez stosowania środków 

antykoncepcyjnych



Parametr 

(jednostki) N

Centyl

2,5 5 10 25 50 75 90 95 97,5

Objętość nasienia 

(ml)

1941 1,2 1,5 2,0 2,7 3,7 4,8 6,0 6,8 7,6

Całkowita liczba 

plemników 

(106 /ejakulat)

1859 23 39 69 142 255 422 647 802 928

Koncentracja plemników

(106 / ml)

1859 9 15 22 41 73 116 169 213 259

Całkowita ruchliwość 

(PR+NP, %)

1781 34 40 45 53 61 69 75 78 81

Ruch postępowy 

(PR, %)

1780 28 32 39 47 55 62 69 72 75

Ruch niepostępowy 

(NP, %)

1778 1 1 2 3 5 9 15 18 22

Plemniki nieruchome 

(%)

1863 19 22 25 31 39 46 54 59 65

Plemniki żywe 

(%)

428 53 58 64 72 79 84 88 91 92

Plemniki z prawidłową 

morfologią 

(%)

1851 3 4 5,5 9 15 24,5 36 44 48

N – liczba badanych

Mężczyźni z 12-miesięcznym czasem do uzyskania ciąży



Część 1 – Procedura badania nasienia

Część 2 – Preparatyka nasienia

Część 3 – Zapewnienie i kontrola 

jakości 



 plemniki

 płyn nasienny (plazma nasienia)

- wydzielina pęcherzyków nasiennych (60-70%)

- wydzielina gruczołu krokowego (ok. 30%)

- wydzielina jąder, najądrzy, gruczołów opuszkowo-cewkowych (5%)

 komórki okrągłe (leukocyty, komórki spermatogenezy)

 komórki nabłonkowe

Skład nasienia 
(ejakulatu): 



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.

DEFINICJA:  Okres czasu od ostatniej aktywności seksualnej, której efektem 

jest ejakulacja.

„W przypadku długiej wstrzemięźliwości 

plemniki kumulują się w najądrzach a 

następnie trafiają do cewki moczowej i są 

wydalane z moczem .”

Cooper et al., 1993; De Jonge et al., 2004

Wydłużenie okresu wstrzemięźliwości płciowej nie powoduje zwiększenia 

liczby plemników

Rozumiem, że 

seksu nie było 

od dawna…



Warunki wstępne badania nasienia:

 Badanie powinno być powtórzone przynajmniej dwukrotne w 

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



RÓŻNICE  W  CAŁKOWITEJ  LICZEBNOŚCI  ORAZ  KONCENTRACJI  

PLEMNIKÓW W OKRESIE 1,5 ROKU U 5 ZDROWYCH MĘŻCZYZN



Metody pobierania próbki

 Masturbacja do uprzednio zważonego pojemnika dostarczonego z 

laboratorium - metoda rekomendowana

 Stosunek z prezerwatywą

prezerwatywa przeznaczona do tego celu musi mieć certyfikat 

potwierdzający brak wpływu na parametry nasienia – metoda dopuszczalna

ale obarczona błędem ze względu na brak dokładności w ocenie objętości 

próbki (patrz slajd 13) i ryzyko kontaminacji próbki śluzem z pochwy partnerki, 

co może pogorszyć parametry dotyczące ruchliwości i żywotności plemników.

„…bez względu na świadomy i dobrowolny motyw użycie władz seksualnych poza 

prawidłowym pożyciem małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości”…

Kongregacja Nauki Wiary 

12,3 g

Wybór powinien byś świadomie dokonany przez Pacjenta biorąc pod uwagę jego 

poglądy ale również przydatność próbki do analizy  



Warunki wstępne badania nasienia:

 Badanie powinno być rozpoczęte przeciągu 1 h od ejakulacji.

Jeśli nie możliwe jest oddanie próbki na miejscu, transport musi odbyć się 

w czasie krótszym niż 1 h tak aby testy przyżyciowe można było wykonać 

zgodnie z zaleceniem. 

Uwaga: 

Temperatura transportu 20-37°C



Warunki wstępne badania nasienia:

 Do analizy musi być dostarczony cały ejakulat. 

 całkowita liczba plemników – odzwierciedla wydajność 

produkcji plemników przez jądra oraz drożność dróg 

wyprowadzających nasienie

 całkowita objętość płynu nasiennego – odzwierciedla 

aktywność wydzielniczą gruczołów

Utrata części próbki (nieprawdłowo oddany 

ejakulat) uniemożliwia obliczenie powyższych 

parametrów

Ejakulat nie jest homogenny w całej objętości! 



Wydzielina gruczołów 

Cowpera i Littrego 

(minimalizacja kwaśnego pH

cewki)

15-45% całości ejakulatu 

(prostata, najądrze); 

większość plemników 

(~2/3)

55-85% całości ejakulatu 

(pęcherzyki nasienne); 

pozostałość plemników 

(~1/3)

Frakcja 0- „pre-ejakulat” Frakcja 1 Frakcja 2

Frakcja 1 Frakcja 2 Frakcja 1+2

Hebles i wsp. 2016, 



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



Całkowita liczba plemników wykazujących ruch progresywny w ejakulacie ma 

znaczenie biologiczne/kliniczne

NORMOZOOSPERMIA

całkowita liczba plemników wykazujących ruch progresywny

15,36 

mln

ASTENOOZOOSPERMIA ?

30

mln

Pacjent  X

Objętość 3,2 ml

Koncentracja 15  mln/ml

L. plemników 48 mln

Ruch postępowy 32%

Pacjent  Y

Objętość 3 ml

Koncentracja 50  mln/ml

L. plemników 150 mln

Ruch postępowy 20%



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 



Ocena żywotności plemników powinna być analizowana 

w połączeniu z oceną ruchliwości plemników (dla tej 

samej próbki). Z klinicznego punktu widzenia  istotne jest 

czy nieruchomy plemnik jest żywy czy martwy.

Występowanie dużego odsetka żywych ale nieruchomych 

plemników może wskazywać na zaburzenia strukturalne w 

budowie witki; duży odsetek nieruchomych i nieżywych 

(nekrozoospermia) - może wskazywać na  zaburzenia 

czynności najądrzy.



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).



Występowanie przeciwciał 

przeciwplemnikowych

 The risk factors for developing antisperm antibodies including a history 

of testicular injury, torsion, vasectomy/reversal, or infection(…) Higher 

testosterone levels may be responsible for higher levels of antibodies in 

the seminal fluids which might ultimately inhibit the motility of 

spermatozoa.

Hirano et al. 2011

Garolla et al.2013

 Human papillomavirus HPV sperm infection can be long lasting and frequently associated with ASAs that 

may further reduce male fertility.

 Chlamydia trachomatis infection could play a role in the production of sperm-immobilizing antibodies in 

infertile women.

 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

Hala et al.  2010

 Sperm exposure during menses is a risk factor for developing antisperm antibody (ASA) in female.

Wang et al.2013



SpermMAR test

IgG Anty-IgG

IgG

IgG

Testu nie można wykonać u pacjentów bez ruchliwych plemników



Liczba plemników

Jakie czynniki wpływają na liczbę plemników? 

Sezon / TemperaturaPrzebyte/ Obecne 

choroby

Metodyka 

Styl życia



Rao et al., Asian J Androl, 2015

30 min. gorące kąpiele temp. 43C

Grupa 1 – 10 dni pod rząd

Grupa 2 – co 3 dni – 10 kąpieli



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



Morfologia

 4 % o prawidłowej budowie (WHO 2010)

 14 % o prawidłowej budowie (WHO 1999)

 30 % o prawidłowej budowie (WHO 1992)

1677 – Pierwszy opis plemnika

Eliasson , 1971 – klasyfikacja morfologii plemnika

Menkveld et al. 2011

Kruger, 1986– klasyfikacja morfologii plemnika

Menkveld, 1990– klasyfikacja morfologii plemnika

Coetzee, 1998– klasyfikacja morfologii plemnika



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



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



Stany zapalne

Bakterie

Nabłonki

Leukocyty

Śluz

Plemnik



Bakterie



Badania mikrobiologiczne

- Posiew tlenowy

- Chlamydia, Ureaplasma i Mycoplasma (PCR)

- Grzyby
- Posiew beztlenowy



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.



CASA - komputerowo 

wspomagana analiza nasienia



Parametry kinetyczne ruchu

 ALH -(Amplitude  of Lateral Head Displaecement.) Amplituda bocznych 

wychyleń główki (mm)

 BCF- (Beat Cross Frequency).  Liczba przemieszczeń główki plemnika z 

trajektorią średniego śladu

 VCL- (Curvilinear Velocity). Całkowita droga odbyta przez plemnik w 

jednostce czasu (mm/sek)

 VSL- (Straight Line Velocity).  Droga przebyta przez plemnik  ruchem 

prostoliniowym w jednostce czasu (mm/sek)

 VAP- (Average Path Velocity ). „Wygładzona” droga  przebyta przez 

plemnik w jednostce czasu uzyskana poprzez  uśrednienie  kolejnych 

zarejestrowanych  pozycji



Dodatkowe informacje, 

uzyskane z przetworzenia  danych pierwszorzędowych

 LIN- (Linearity).  Stosunek  VSL/VCL  wyrażony w %.

 STR-(Straightness). Stosunek VSL/VAP wyrażony w %.

 DANCE- Iloczyn VCL X ALH 

 DANCEMEAN -Iloczyn ALH X VCL/VSL

 Wobble - Stosunek VAP/VCL  wyrażony w %.





Kobieta 

Niepłodna Para

Diagnoza 

ginekologiczna

Mężczyzna

Diagnoza 

andrologiczna

Podstawowe badanie 

nasienia

prawidłowenieprawidłowe

Testy dodatkowe oceniające 

czynność i jakość plemników
np. test HBA, DFI, ocena migracji, ASA….

Testy dodatkowe w celu 

wyjaśnienia przyczyn zaburzenia
np. posiew, biochemia, ocena stresu 

oksydacyjnego…

Inne badania…

Diagnoza

Leczenie

ART



Ocena czynności plemników



Dostępne analizy diagnostyczne a 

czynność gamet
• Ogólne badanie nasienia

• Ocena fragmentacji DNA 

• Testy oceniające integralność chromatyny

• Test HBA

• Test MAR IgG /IgA

• Test migracji wstępującej

• Test oksydacyjno-redukcyjny

• Fruktoza 

• Alfa-glukozydaza obojętna

• Kwas cytrynowy /Zn

• Posiew tlenowy / PCR

• Inne….

Upłynnienie

Objętość

Lepkość/kolor

Koncentracja plemników

Liczba całkowita plemników

Ruchliwość typu postępowego

Ruchliwość całkowita

Żywotność

Morfologia 

TMSC - Total Motile Sperm Count

Całkowita liczba ruchliwych plemników



TMSC  

Tiegs i wsp. 2019, 

Urology

119 972 Mężczyzn z niepłodnych par

(USA i Hiszpania)



TMSC wartość referencyjna

TMSC Wartość odcięcia dla inseminacji domacicznej

≥10 

mln

Van Voorhis B. Fertil Steril. 2001;75:661–8.

Cohlen BJ i wsp. Hum Reprod. 1998;13:1553–8.

Demir i wsp. J Obstet Ginaecol 2011 Jul;31(5):420-3.

Berker B. i wsp. Urology. 2012; 80: 1262-1266

Dorjpurev U i wsp. J Med Invest 2011; 58(1-2):127-33

TiJani H i Bhattacharya S. Hum Fertil (Camb). 2010 Dec;13(4):226-32.

Cohlen B.J.i wsp. Hum. Reprod. 1998; 13: 1553-1558

≥5 mln Dickey RP i wsp. Fertil Steril. 1999;71:684–9.

Gubert PG i wsp. Fertil Res Pract. 2019;5:10.

Nikbakht R i Saharkhiz N. Int J Fertil Steril. 2011; 5(3): 168–173

Merviel P i wsp. Fertil Steril. 2010; 93(1):79-88.

≥4 mln Stone BA. I wsp. Am. J. Obstet. Gynecol. 1999; 180: 1522-1534

≥1 mln Dinelli L iwsp. Fertil Steril. 2014;101:994–1000.

≥0,4 

mln

Zadehmodarres S i wsp. J Assist Reprod Genet (2009) 26:7–11

TMSC ≥ 15,6 mln wyliczona z wartości referencyjnych WHO 2010:

TMSC = całkowita liczba plemników (39 mln/ejakulat) x całkowita ruchliwość (40%)



„Swim up”- test migracyjny



Test migracyjny a 

preparatyka nasienia

Post-wash sperm count / inseminating motile count

(IMC)

Test migracyjny określa liczbę plemników 

migrujących z 1 ml ejakulatu

Jeśli pacjent ma 3 ml 

ejakulatu

IMC

Liczba plemników w 

preparacie do IUI
𝑆 =

𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑤𝑖𝑚 𝑢𝑝 × 100%

𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛



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/


Dlaczego plemników są miliony 

a oocyt tylko jeden?

Christopher De Jonge: Biological basis for human capacitation

Human Reproduction Update 2005
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1. eliminacja płynu nasiennego w czopie śluzowym szyjki macicy 

2. eliminacja białek powlekających główkę plemnika w śluzie szyjki macicy 

3. modyfikacja struktury i topografii białek błony komórkowej główki plemnika przez enzymy 

proteolityczne i lipolityczne błony śluzowej macicy i jajowodów 

4. destabilizacja struktury błony komórkowej przez zwiększenie jej przepuszczalności dla 

jonów Ca++ i hiperaktywacja plemników

 zwiększenie amplitudy ruchów bocznych witki

 modyfikacja toru ruchu plemnika

5. Kapacytacja – uzyskanie przez  plemniki zdolności do zapłodnienia w czasie wędrówki 

przez drogi układu płciowego kobiety

Przejście plemników przez drogi rodne kobiety



Składa się z następujących etapów:

Reakcja akrosomalna rozwija się w plemnikach, które przeszły 

kapacytację. Polega ona na lizie błony akrosomu i uwolnieniu 

aktywnych enzymów proteolitycznych (proakrozyna i akrozyna), 

które trawią osłonkę przejrzystą oocytu. Proces ten jest 

wspomagany poprzez intensywne ruchy witki plemnika 

(hiperkineza). 

Gdy plemnik znajdzie się w przestrzeni 

okołożółtkowej i dotknie błony komórkowej 

owocytu dochodzi do elektrycznej aktywacji 

oocytu i uwolnienia ziarnistości 

cytoplazmatycznych. Zmieniają one 

właściwości osłonki przejrzystej i błony 

komórkowej, tak że kolejne plemniki nie mogą 

wniknąć do komórki jajowej (reakcja korowa 

chroniąca owocyt przed polispermią).



Kwas hialuronowy

Hialuronian (HA) in vivo  jest głównym składnikiem wieńca promienistego , jako 
polianion kwasu hialuronowego.
Jest niesiarczanowanym, ujemnie naładowanym biopolimerem, utworzonym z 
powtarzających się disacharydowych jednostek, zawierających kwas D-glukuronowy i 
N-acetylo-D-glukozoaminę



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)



Prawidłowy preparat w teście HBA

Wynik testu:  86%

Ocenie podlegają tylko 

ruchliwe plemniki

Testu nie można wykonać u pacjentów bez ruchliwych plemników



Nieprawidłowy preparat w teście HBA

Wynik testu:  27%

Testu nie można wykonać u pacjentów bez ruchliwych plemników



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

Plemniki związane w teście HBA

≥80% Zalecenie producenta

>65% Skuteczność w ICSI

≥60% Obniżona dojrzałość gamet



Przyczyny zaburzeń 

parametrów ogólnych 

nasienia



Testy biochemiczne

 Stężenie fruktozy

 Stężenie kwasu cytrynowego, Zn

 Aktywność α – glukozydazy obojętnej

najądrza

prostata

pęcherzyki nasienne



Fruktoza

Wartości  referencyjne wg WHO

 2,4 mg/ejakulat 

 13 μmol/ejakulat

+

Fruktoza Indol

470-492 nm

Kompleks 

barwny

1 mg/ml = 5,55 μmol/ml

37°C

Obniżony poziom fruktozy może świadczyć o:

• niedrożności przewodu wytryskowego
• obustonnym wrodzonym braku nasieniowodów
• wytrysku wstecznym (również częściowym)
• niedoborze androgenów
• stanie zapalnym



Kwas cytrynowy

Wartości  referencyjne 

 10 mg/ejakulat 

 52 μmol/ejakulat1 mg/ml= 5,2  μmol/ml

Kwas cytrynowy

FeCl3

O OH

O

OH
FeHO

O OH

λ = 405 nm

Cytrynian żelaza (III)

Kwas cytrynowy
(mg/ml)

=
OD pr

OD st
× 4 mg/ml



 -1,4- Glukozydaza obojętna 

(NAG)
• Czynnik konieczny do uzyskania przez  plemniki zdolności do 

zapłodnienia (Ben Ali et al., 1994)

• Modulator dojrzewania plemników (Chauvin and Griswold, 2004; Li et 

al., 2005)

• Marker różnicujący przyczyny azoospermii
• Marker przewlekłych stanów zapalnych najądrzy 

(astenozoospermia)

Wartość  referencyjna

 20 mU/ejakulat 



Zmiany w parametrach nasienia w przewlekłych stanach 

zapalnych układu płciowego

Schuppe i wsp. 2017



Wskazania do wykonania testu

 przedłużająca się niepłodność w przypadku prawidłowych innych wyników;

 podejrzenie infekcji gruczołów dodatkowych; 
 podwyższona lepkość
 leukocyty
 wysokie pH
 słaba ruchliwość
 oligozoospermia



Przyczyny uszkodzeń 

plemników



SC Esteves & A Agarval, Int Braz J Urol .2011



Zmiany na poziomie genomu

Aneuploidie

Aberacje
chromosomalne 

delecje

insercje 

translokacje

Modyfikacje 
epigenetyczne 

histonów Nieprawidłowa 
protaminacja

Mutacje

Utlenianie zasad

FRAGMENTACJA DNA



Palenie tytoniu

Wiek

Narażenie na substancje 
toksyczne

Radio- /chemioterapia

SCSA- Sperm Chromatin Structure Assay

TUNEL- Terminal deoxynucleotidyl transferase-

mediated dUTP -nick end labeling assay

COMET- The Single Cell Gel Electrophoresis

NT - In Situ Nick Translation Assay

AOT- Acridine Orange Test

AAB  - Acidic Aniline Blue Stain

TB  - Toluidyne Blue Stain

Chromomycin A3 Assay

HALO  - Sperm Chromatin Dispersion Test

Uszkodzenia DNA

Wolne rodniki



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.



Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA)

Evenson et al. Journal of Andrology 2002

Zakres wartości prawidłowych

DFI  30%



Test dyspersji chromatyny

37°C

HCl

proteoliza
białka jądrowe

EFEKT HALO

Zakres wartości prawidłowych

>30%



Interpretacja wyniku

DFI 

indeks fragmentacji DNA

Potencjał płodności:

<15% Doskonały

15-24% Dobry

25%-30% Dostateczny

>30% Słaby

Wg „Georgetown Male Factor Infertility Study”



Evenson et al. Journal of Andrology 2002

Pacjent po przebytej grypie

(1 dzień temp 39,9°C)



Sergerie, M., Mieusset, R., Croute, F., Daudin, M., i Bujan, L. (2007): High 

risk of temporary alteration of semen parameters after recent acute febrile

illness. Fertil Steril

Produkcja plemników trwa ok. 72 dni – ważny jest stan pacjenta w 
okresie poprzedzającym badanie (np. epizody gorączki)

Badanie powinno być 

powtórzone po 2-3 m-cach !!!


