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przegrody jądra 

Gonada męska - jądro 

błona biaława 
Mikrofotografia: 

Nieschlag et al., 2010, Andrology 

(A.F. Holstein, Institut of Anatomy, 

University of Hamburg) 

śródjądrze 

płaciki / zraziki jądra  
 

1-4 kanaliki kręte/nasienne/ plemnikotwórcze ;  przestrzenie międzykanalikowe 

sieć jądra 
(kanaliki proste) 

kanaliki odprowadzające (10-14) 



kanaliki plemnikotwórcze 

przestrzenie 

międzykanalikowe 

Dwa przedziały morfologicznie i czynnościowo różne 

 

1. kanaliki plemnikotwórcze - 60-80% 

 

2. przestrzenie międzykanalikowe-12-15% 

SPERMATOGENEZA 

STEROIDOGENEZA 

komórki Leydiga 



Ad- spermatogonie A ciemne 

Ap- spermatogonie A jasne 

B – spermatogonie typu B 

Ad – komórki macierzyste (rezerwowe); nieaktywne mitotycznie; namnażanie tylko gdy populacja 

spermatogonii ulega drastycznemu obniżeniu 

Ap- 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 (2n); dzielą się mitotycznie 



Spermatogonie 

leżą na błonie podstawnej; dzielą się mitotycznie 



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 



Spermatocyty 

nie mają kontaktu z błoną podstawną 



Spermiogeneza 

Sa 1/2 

Sb 1 

Sb 2 Sc 1/2 Sd 1 Sd 2 
CR 

Nieschlag et al., 2010, Andrology 

Sekwencja przekształcania 

1. formowanie akrosomu 

2. kondensacja jądra 

3. rozwój witki (centriole – ciałko podstawowe) 

4. reorganizacja organelli wewnątrzkomórkowych (mitochondria) 

5. redukcja cytoplazmy 

Faza Golgiego – zlewanie się diktiosomów aparatu Golgiego - tworzy się pęcherzyk akrsomalny (Sa) 

 

Faza czapeczki –dalszy rozwój akrosomu, rozpoczyna się wydłużanie spermatydy; początek formowania witki i kondensacji jadra 

(centriole – powstanie ciałka podstawowego) (Sb) 

 

Faza akrosomu – następuje całkowita kondensacja jadra, postępuje wydłużanie spermatydy i uformowanie dojrzałej witki (Sc) 

 

Faza dojrzewania – usuwanie zbędnej cytoplazmy (jako ciałko resztkowe  (CR) jest fagocytowana przez komórki Sertoliego) (Sd) 

Spermatydy 

•okrągłe (młodsze – Sa-Sb) 

•wydłużone (starsze – Sc-Sd) 

haploidalne (1n ); nieaktywne podziałowo; przechodzą szereg przekształceń 

morfologicznych  



spermatydy okrągłe 

(młodsze) 

spermatydy 

dojrzałe (starsze) 

-spermiacja 

Spermatydy 

haploidalne (1n );  zlokalizowane bliżej światła kanalika; nieaktywne podziałowo 



Spermiacja 

uwolnienie dojrzałych spermatyd do światła kanalika 

plemniki 

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 
Nieschlag et al., 2010, Andrology 



Stadia spermatogenezy: 

Specyficzne ułożenie poszczególnych typów komórek płciowych 

Cykl spermatogenezy – następstwo stadiów w czasie 16 dni 

Spermatogonia A Plemnik ~ 4,6 cykli 72-74 dni 

4,8 3,1 1,0 1,2 5,0 0,8 
Czas trwania  

(doba) 

Kinetyka spermatogeneza 

5 

4  

3  

2  

1 

Nieschlag et al., 2010, Andrology 

CYKL 

16 dni 

6 stadiów cyklu nabłonka plemnikotwórczego (I-VI) 

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



Funkcje komórek Sertoliego 

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.htm Russell et al., Histological and Histopathological Evaluation 

of the Testis.,1990 

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


3. Funkcja wydzielnicza (odżywcza i regulacyjna) 

glikoproteiny  

 – umożliwiające transport jonów i hormonów wewnątrz nabłonka oraz pełniące funkcje 

bioprotekcyjne (ABP, transferyna, ceruloplazmina) 

– stanowiące strukturalny komponent błony podstawnej między komórkami Sertoleigo i 

okołokanalikowymi 

– służące jako czynniki wzrostu, czynniki parakrynne niezbędne dla przeżywalności i 

różnicowania komórek plemnikotwórczych (np. SCF, MIS, inhibina, GDNF)  

proetazy i inhibitory proteaz  

– możliwość ”modelowania” nabłonka – w trakcie spermiacji, przechodzenia Sc PL 

między przedziałami nabłonka 

 mleczany  

– główny produkt energetyczny komórek płciowych 



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 



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  6-7 mg testosteronu / dzień 

• dihydrotestosteronu (DHT) 

• dihydroepiandrosteronu (DHEA) 

• androstendionu. 

Komórki Leydiga 



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  pod kontrolą systemu kisspeptyna/receptor GPR54 

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 

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 

 



Organy docelowe 

Nieschlag et al., 2010, Andrology 

Transport testosteronu we krwi 

Wolny testosteron, niezwiązany,  

aktywny biologicznie 

 

2% 

Testosteron związany z białkami osocza, biologicznie nieaktywny 

 

•44% związany z SHBG 

•54% związany z albuminami 

krążący T 

(6 ng/ml) 
wewnątrzjądrowy T  

(400-600 ng/g) 

spermatogeneza działanie obwodowe 

ABP 

Testosteron 



Ruwanpura i wsp.  J Endocrinol, 2010 

Gonadotropiny utrzymują 

populację spermatogonii 

wspierając głównie  ich 

przeżycie, nie proliferację 

FSH wspiera rozwój komórek 

plemnikotwórczych do 

spermatocytów pachytenu 

Matthiesson i wsp, 2006 

Zhengwei i wsp. 1998; 

Mclachalan i wsop. 2002; 

Ruwanpura i wsp, 2008c 

McLachlan i wsp, 2002 
FSH i/lub T utrzymują 

populację SgB 

Gonadotropiny częściowo 

wspierają populację ScPL 

Gonadotropiny wspierają głownie 

przeżycie spermatocytów, nie 

proliferacje 

Tesarik i wsp. 1998; 

Pentikinen i wsop. 1999; 

Zhang i wsp, 2003 

Matthiesson i wsp, 2006 

Matthiesson i wsp, 2006 

Tesarik i wsp. 1998; 

Pentikinen i wsop. 1999; 

Zhang i wsp, 2003 

Gonadotropiny mogą promować 

przeżywalność okrągłych spermatyd 

T wspomaga przekształcanie spermatocytów 

pachytenu do okrągłych spermatyd 

McLachlan i wsp, 2002 

Gonadotropiny wspomagają proces spermiacji 

Specyficzne efekty działania FSH i T? 

Namnażanie komórek -  czy FSH i T 

działają niezależnie ? 

Mechanizmy, przez które 

FSH i T wspomagają 

proces spermiogenezy i 

spermaicji ? 

Badania kliniczne (męska antykoncepcja hormonalna): 

- blokowanie endogennych gonadotropin 



• Tkanka tłuszczowa 

• Nadnercza 

• Mózg 

• Sutki 

• Włosy 

• Wątroba 

• Jądra (25% estron, 5% estradiol) 

 

Habenicht U-F. The Aging Male 1998; 1:73-79 

Estrogeny u mężczyzn 

 
Habenicht U-F. The Aging Male 1998; 1:73-79 
*Carani C. et al. The New England Journal of Medicine 1997; 337:91-95 

Źródła estrogenów u 

mężczyzn 

dzienne wytwarzanie 

(ug) 
stężenie we krwi 

pg/ml 

Estradiol 40 -   50 20 - 40 
20 - 90* 

Estron 50 - 130 30 - 60 



Ruwanpura i wsp.  J Endocrinol, 2010 

Gonadotropiny utrzymują 

populację spermatogonii 

wspierając głównie  ich 

przeżycie, nie proliferację 

FSH wspiera rozwój komórek 

plemnikotwórczych do 

spermatocytów pachytenu 

FSH i/lub T utrzymują 

populację SgB 

Gonadotropiny częściowo 

wspierają populację ScPL 

Gonadotropiny wspierają głownie 

przeżycie spermatocytów, nie 

proliferacje 

Gonadotropiny mogą promować 

przeżywalność okrągłych spermatyd 

T wspomaga przekształcanie spermatocytów 

pachytenu do okrągłych spermatyd 

Gonadotropiny wspomagają proces spermiacji 

Specyficzne efekty działania FSH i T? 

Namnażanie komórek -  czy FSH i T 

działają niezależnie ? 

Mechanizmy, przez które 

FSH i T wspomagają 

proces spermiogenezy i 

spermaicji 

Badania in vitro 

Estradiol wpływa na przeżywalność 

spermatocytów i  okrągłych 

spermatyd (badania in vitro) 

Perntakinen i wsp, 2000 

Estradiol wspomaga proces 

spermiogenezy –  prawidłowego 

formowani plemnika 

Carreau i wsp, 2011 



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 właczenie 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 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 



- 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 



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 



McLachlan R. i wsp., Human Reprod 2007 

Zaburzenia procesu spermatogenezy 

„fenotyp histopatologiczny” 

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

Zatrzymanie spermatogenezy 
(spermatogenic arrest; germ cell arrest) 

Hypospermatogeneza 
(hypospermatogenesis) 

 

Hialinizacja kanalików  
(seminiferous tubule hyalinization, tubular sclerosis)) 



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

 w badaniu nasienia - azoospermia 

 w badaniu histologicznym: 

• w kanalikach obecne tylko komórki Sertoliego (dojrzałe lub niedojrzałe) – brak 

jakichkolwiek komórek plemnikotwórczych;  

• obraz może być jednorodny (SCO całkowite) lub mieszany (częściej)  

• możliwa współobecność kanalików z prawidłową spermatogenezą, 

hypospermatogenezą, zatrzymaniem spermatogenezy, lub atroficznych (obraz 

mieszany; mieszana atrofia jądra) 



komórki Sertolego – typ dojrzały 

komórki Sertoliego – typ niedojrzały 

SCO  

SCO  



Zatrzymanie spermatogenezy 
(spermatogenic arrest; germ cell arrest) 

 w badaniu nasieniu - azoospermia 

 w badaniu histologicznym: 

• obecne komórki plemnikotwórcze wcześniejszych etapów, brak dojrzałych 

spermatyd (Sc -Sd) 

• 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  



Sertoli 

Sertoli 







Hypospermatogeneza 
(hypospermatogenesis) 

 
 w badaniu nasieniu - azoospermia lub oligozoospermia  

 w badaniu histologicznym: 

• obecne komórki plemnikotwórcze wszystkich stadiów (do Sd2), ale uboższe 

ilościowo w różnym zakresie;  

• 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)) 

 w badaniu histologicznym: 

• wszystkie kanaliki ze znacznie pogrubiałą błoną kanalikową i/lub całkowitą 

hialinizacja kanalików – brak komórek plemnikotwórczych, często brak też 

komórek Sertoliego (cienie kanalikowe) 

 





Zaburzenia procesu spermatogenezy 

„fenotyp histopatologiczny” 

Mieszana atrofia 
(mixed atrophy) 

 w badaniu nasiania azoospermia lub oligozoospermia 

 w badaniu histologicznym: 

• występują kanaliki z różnymi zaburzeniami spermatogenezy 

• obecne kanaliki ze spermatydami 

dojrzałymi 

•  brak kanalików z dojrzałymi 

spermatydami  

Hypospermatogeneza 



Ar 

Ar 

SCO 

SCO 



Ar 

Ar 

hyp 

hyp 

Ar 

Ar 



Biopsja jądra 

Biopsja terapeutyczna Biopsja diagnostyczna 

 pozyskiwanie dojrzałych spermatyd 

i wykorzystanie do ART 

 diagnostyka przyczyn niepłodności; 

wykrywanie CIS; prognozowanie szans 

zastosowania ART 



Jakość biopsji chirurgicznej 

(diagnostycznej) 

•znajomość procesu spermatogenezy  na każdym etapie 

rozwoju (organizacji nabłonka, kinetyki spermatogenezy, 

charakterystycznych cech  poszczególnych komórek) 

• procedury pozyskiwania tkanki jądra  

zachowanie nienaruszonej struktury tkanki i cech morfologicznych poszczególnych typów 

komórek; możliwość oceny stanu zaawansowania spermatogenezy;  

identyfikacji poszczególnych typów komórek 

 

Dobry urolog !!!! Współpraca z  patologiem !!!! 
(lub zrób to sam!) 

•procedury utrwalania  tkanki jądra  



Utrwalenie bioptatu 

 płyn Bouina 

 płyn Clelanda 

 płyn Stieve’a  

•skrawki histologiczne zatapiane w parafinie (grubość 5 μm) 

•dobrze zachowana struktura gonady i komórek 

•możliwość dalszej diagnostyki immuohistochemicznej 

Formalina 



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  HISTOPATOLOGICZNA  PREPARATÓW  

Ocena jakościowa:  

• struktura gonady,  wielkość gruczołu śródmiąższowego 

• typy komórek zawartych w kanalikach 

• pomiary morfometryczne (średnice kanalików plemnikotwórczych,  wysokość nabłonka 

plemnikotwórczego,  grubość błony kanalikowej)  

Ocena ilościowa:  

• ilościowa analiza spermatogenezy 

• ocena nabłonka plemnikotwórczego z zastosowaniem skali punktacji lub oceny 

półilościowej (odsetkowej) 



Ocena jakościowa 



Struktura gonady  

• cechy gonady  

(płodowa, przeddojrzewaniowa, dojrzała, dysgenetyczna, atroficzna) 

• homogenność obrazu   

(heterogenny obraz - oszacowanie proporcji kanalików z danym obrazem) 



 
 

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 



Ocena ilościowa 



Ocena ilościowa:  

• ilościowa analiza spermatogenezy – badania naukowe 

• ocena nabłonka plemnikotwórczego z zastosowaniem 

skali punktacji: 

- skala Johnsen’a (1970) z modyfikacją de Kretser’a i 

Holstein’a (1976) 

- skala Bergmanna i Kleisch 

 

OCENA  HISTOPATOLOGICZNA  PREPARATÓW  


