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Spermatyda

Komórka somatycznachromatyna plemników zawiera:

• histony 2–15%

• zasadowe białka protaminy 85%

Zamiana histonów na protaminy:

• ma miejsce w czasie spermiogenezy

• histony  białka przejściowe (11000-

20000)  protaminy (5000-7000)

JĄDRO PLEMNIKA 

Ward, 2017



Komórka somatyczna



oktamer histonowy

solenoid

nukleosomy

pętle

protaminy

pętle

skręcenie DNA

pierścień DNA 

=pączek DNA

Komórka somatyczna Plemniki

PROTAMINY:

• białka zasadowe (polipeptydy) 

występujące w plemnikach

• zawierają 47–51 aminokwasów (22–24 

reszty argininowe, 4–5 reszty cysteinowe)

• masa cząsteczkowa 6–8 kDa

• zawierają znaczną liczbę mostków -S-S-

(8-13% ogólnej liczby wiązań; białka 

keratynopodobne)

DNA połączony z protaminami jest 

ustabilizowany i skondensowany.

Wpływ na stabilizację DNA z protaminami 

mają jony Zn++:

• jeden atom Zn++ przypada na jedną 

cząsteczkę protaminy

• połaczenia typu ‘palców cynkowych’       

(-S-Zn-S-)

• źródłem Zn++ jest również plazma 

nasienia (prostata – człowiek)

Dekondensacja chromatyny in vitro :

• czynniki redukujące cysteina, mocznik, 

chlorowodorek guanidyny, siarczan 

dodecylu (SDS)



PROTAMINY ZAWIERAJĄ 

RESZTY CYSTEINY



ROLA GRUP TIOLOWYCH W 

BIAŁKACH CHROMATYNY 

PLEMNIKA
• utlenianie -SH (cysteina) do -S-S- :

stabilizacja DNA, promocja
kondensacji,

• atomy cynku wiążą się odwracalnie z
grupami tiolowymi (SH) cysteiny lub
grupami imidazolowymi (NH)
histydyny tworząc mostki cynkowe
(odpowiednio S-Zn-S i N-Zn-N).
Zapobiega to niepożądanemu
utlenianiu wymienionych grup i
tworzeniu się nadmiernej ilości
mostków dwusiarczkowych (S-S), co
spowodowałoby niekorzystną
superstabilizację chromatyny
plemnika, która utrudniałaby jej
dekondensację w ooplazmie,

• z kolei częściowe lub przedwczesne
uwolnienie cynku stwarza warunki do
uszkodzenia chromatyny wskutek
narażenia jej na działanie czynników
utleniających grupy tiolowe

Gong et al. 2012; Bjorndahl and Kvist 2010, 2011; O’Flaherty et al. 2008, 2011; Barratt et al. 2010; Ramos et al. 2008; Balhorn

2007; Carrell 2007; Oliva 2006;
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IDENTYFIKACJA GRUP TIOLOWYCH (-

SH) W BIAŁKACH CHROMATYNY 

PLEMNIKA (monobromobimane –labeling 

assay)
• mężczyźni niepłodni (<40% vs. >50% ochotnicy),

• mężczyźni z OAT – zwiększona zawartość wolnych
grup -SH (niecałkowite utlenianie grup tiolowych,
mniejsza stabilizacja i kondensacja chromatyny),

• mężczyźni z nowotworami jąder (>50% vs. 50%
ochotnicy),

• mężczyźni z chorobą Hodgkina (>60% vs. 50%
ochotnicy)– zwiększona zawartość wolnych grup -SH
(osłabione utlenianie grup tiolowych, mniejsza
stabilizacja i kondensacja chromatyny).

Gong et al. 2012; Bjorndahl and Kvist 2010, 2011; O’Flaherty et al. 2008, 2011; Barratt et al. 2010; Ramos et al. 2008; Balhorn

2007; Carrell 2007; Oliva 2006;



PODCZAS SPERMATOGENEZY HISTONY 

ZASTĘPOWANE SĄ PROTAMINAMI; 

TYLKO 2-15% CHROMATYNY 

PLEMNIKÓW ZAWIERA NUKLEOSOMY

TEST CMA3

BŁĘKIT 

ANILINY

BŁEKIT 

TOLUIDYNY

Agarwal i wsp., 2016; Kazienko iwsp., 2012;

Gill i wsp., manuskrypt



BUDOWA PLEMNIKA - AKROSOM

• zlokalizowane w przedniej części plemnika 

na szczycie jego główki bezpośrednio pod 

plazmolemmą

• organellum zbliżone do lizosomu – zawiera 

liczne enzymy umożliwiające przejście przez 

osłonkę przejrzystą oocytu i wniknięcie do jej 

wnętrza 

• akrozyna, hialuronidaza, kwaśne fosfatazy,  

β-N-acetyloglukozaminidaza, arylosulfataza A, 

β-glukuronidaza, neraminidaza, fosfalipazy, 

kolagenazy, esterazy oraz liczne węglowodany

• błona otaczająca akrosom jest zróżnicowana 

na błonę akr. zewnętrzną (biegnącą wzdłuż 

błony komórkowej) i błonę akr. wewnętrzną

(sąsiadującą z jądrem komórkowym)

AKROSOM
JĄDRO



BUDOWA PLEMNIKA - GŁÓWKA

zewnętrzna 

błona akrosomu

akrosom

wewnętrzna 

błona akrosomu

jądro

segment 

równikowy

region

postakrosomalny

błona 

komórkowa

region 

wierzchołkowy



BUDOWA PLEMNIKA - WITKA

2. WSTAWKA

3. CZĘŚĆ 

GŁÓWNA

4. CZĘŚĆ 

KOŃCOWA

WITKA
1. odpowiedzialna za ruch 

plemnika, dzięki któremu 

może on dotrzeć do kom. 

jajowej, a następnie 

przejść przez jej osłonki i 

wniknąć do ooplazmy

2. dzięki mitochondriom 

zlokalizowanym we 

wstawce jest generatorem 

energii niezbędnej dla 

ruchu plemnika

1. SZYJKA

Lindemann i Lesich, 2010, 2016



BUDOWA PLEMNIKA – SZYJKA

• krótki i silnie przewężony 

odcinek witki łączący główkę 

plemnika z wstawką

• główne części:

- kapitulum (włóknista struktura 

w postaci płytki)

- kolumny odchodzące od 

kapitulum, które łączą się z 9 

gęstymi włóknami zewnętrznymi

- dwie centriole (9x3) –

proksymalna i dystalna (ciałko 

podstawowe aksonemy)

główka 

plemnika
zagłębienie 

implanta

-cyjne

capitulum

Lindemann i Lesich, 2010, 2016



BUDOWA PLEMNIKA – SZYJKA

Piasecka et al., 2013





CENTRIOLE PLEMNIKA

jądro

proksymalna

centriola

dystalna

centriola

Degradacja centrioli dystalnej podczas zapłodnienia; 

proksymalna – udział w tworzeniu wrzeciona podziałowego



WSTAWKA I WITKA PLEMNIKA

spirala

mitochondrialna 

(produkcja ATP)

główka 

plemnika

włókno osiowe
[2 mikrotubule centralne 

+9(x2) mikrotubule 

obwodowe]

grube 

włókna 

obwodowe

zagłębienie 

implanta

-cyjne

capitulum



WSTAWKA

ROS
POŚREDNICZĄ W FOSFORYLACJI BIAŁEK 

GŁOWKI, WSTAWKI, WITKI 

ZAANGAŻOWANYCH W PROCES 

KAPACYTACJI, HYPERAKTYWACJI, REAKCJI 

AKROSOMOWEJ, INTERAKCJI PLEMNIKÓW Z 

ZONA PELLUCIDA I FUZJI PLEMNIKA Z 

KOMÓRKĄ JAJOWĄ

WARUNKI FIZJOLIGICZNE

STRES TLENOWY

USZKODZENIE JĄDROWEGO DNA , mtDNA , 

BIAŁEK, PEROKSYDACJA FOSFOLIPIDÓW 

OBNIŻONA RUCHLIWOŚĆ,  

WITALNOŚĆ I NIEPŁODNOŚĆ

Piasecka M.: Morfologia i funkcja plemników a męska płodność. Część I i II.  Post. Biol. Kom. 2004, 31, 489–541; Spehr M. 

et al. 2004; Adeyoa-Osiguva S.A. et aI., 2003; Aquila S. et al., 2004; Solakidi S. et al. 2005; Rago V. et al. 2006; Cordoba M. 

et al. 2006; Fehr J. et al. 2007; Gur Y. et al. 1998, 2006, 2007, 2008; du Plessis et al., 2015; Flegel et al., 2016; Sabeti et al., 

2016; Talarczyk-Desole et al., 2016; 

ATP
REAKCJA AKROSOMOWA

FOSFORYLACJA BIAŁEK

KAPACYTACJARUCH

HYPERAKTYWACJA



WSTAWKA
RECEPTORY ESTROGENOWE: ERα ER

RECEPTOR ANDROGENOWY: AR 

RECEPTOR PROGESTERONOWY: PR 

RECEPTOR DLA ANGIOTENSYNY: AT1

APOPTOTYCZNE 

BIOMARKERY: 

fosfatydyloseryna, 

kaspaza 3

RECEPTORY GPCRs (G protein- coupled receptors), np. WĘCHOWE 

UCZESTNICZĄCE W CHEMOTAKSJI PLEMNIKÓW – Golf , receptory 

kannabinoidowe – CB1, CB2, GPR18 (modulowanie fizjologicznych procesów 

plemników, np. ruchliwości, kapacytacji, wiązania się z zonna pellucida; 

ligandy – endogenne lipidy)

RUCH METABOLIZM ENERGETYCZNY 

KAPCYTACJA 

HYPERAKTYWACJA

REAKCJA AKROSOMALNA 

FOSFORYLACJA BIAŁEK

Piasecka M.: Morfologia i funkcja plemników a męska płodność. Część I i II.  Post. Biol. Kom. 2004, 31, 489–541; Spehr M. et al. 2004; 

Adeyoa-Osiguva S.A. et aI., 2003; Aquila S. et al., 2004; Solakidi S. et al. 2005; Rago V. et al. 2006; Cordoba M. et al. 2006; Fehr J. et 

al. 2007; Gur Y. et al. 1998, 2006, 2007, 2008; Flegel et al., 2016; Sabeti et al., 2016; Talarczyk-Desole et al., 2016; 



RECEPTORY KANNABINOIDOWE

Du Plessis et al., 2015

Fig. 2 The influence of the endocannabinoid system on sperm function. (AA arachidonic
acid, AEA N- arachidonoylethanolamine or anandamide, CB1R cannabinoid receptor 1,
CB2R cannabinoid receptor 2, EMT endocannabinoid membrane transporter, EtNH2

ethylamine, FAAH fatty acid amide hydrolase, PA phosphatidic acid, PL phospholipid,

PLD phospholipase D, TRPV1 transient receptor potential cation channel subfamily V
member 1)



TEST NADH-NBT



TEST NADH-NBT



WSTAWKA I WITKA PLEMNIKA
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BUDOWA PLEMNIKA - WITKA

1. aksonema, 

biegnąca wzdłuż 

centrum witki 

przez całą jej 

długość

2. gęste włókna 

zewn. (obwodowe) 

biegnące w 

obrębie wstawki i 

części głównej 

witki

3. zespół 

mitochondriów 

zlokalizowany we 

wstawce

4. osłonka 

włóknista 

występująca w 

części głównej 

witki



Structure of the sperm flagellum. (a) Mammalian sperm flagellum is structurally divided into three areas: midpiece, principal piece

and end piece. (b) Schematic cross section through a representative segment of the principal piece showing the plasma membrane

(PM) surrounding seven outer dense fibers(ODF, there are nine ODFin the midpiece). The fibrous sheath (FS) is composed of two

longitudinal columns (LC) which are connected by transverse ribs (TR).Within the ODF, are the components of the axoneme. (c)

The axoneme is enlarged and the offset shows: the nine outer microtubule doublets of the axoneme (MTs) with associated inner

dynein arms (IDA), outer dynein arms (ODA), radial spokes (RS), nexin-dynein regulator complex (N-DRC), nexin links and the

central pair of microtubules (CP).

Ray i wsp., 2017; Wambergue i wsp., 2016; Coutton i wsp., 2015; Inaba, 2011 



AKSONEMA

Lindemann & Lesich, 2010



Inaba, 2011 



Structure of sperm flagellum and localization of proteins whose functional absence leads to a defective flagellar structure and MMAF-like pheno- type. (A)

Mammalian sperm flagellum is structurally divided into three areas: midpiece, principal piece and end piece. (B) Schematic cross section through a

representative segment of the principal piece showing the plasma membrane (PM) surrounding 7 outer dense fibers (ODF, there are 9 ODF in the mid-

piece). The fibrous sheath (FS) is composed of two longitudinal columns (LC) which are connected by transverse ribs (TR). Within the ODF are the com-

ponents of the axoneme. (C) The axoneme is enlarged and the offset shows: the 9 outer microtubule doublets of the axoneme (MTs) with associated inner

dynein arms (IDA), outer dynein arms (ODA), radial spokes (RS), nexin-dynein regulator complex (N-DRC), nexin links (NL) and the central pair of micro-

tubule doublets (CP). Projections are represented on the CP (gray bow) but not detailed. Genes formally identified for the MMAF phenotype in human are

reported in red. Candidate genes for the MMAF phenotype identified in animal models and in humans are reported in green and gray, respectively. Genes

abbreviations are as follows: A kinase (PRKA) anchor protein 4 (AKAP4; coiled-coil domain containing 39 (CCDC39); coiled-coil domain containing 40

(CCDC40); radial spoke head 1 homolog (RSPH1), radial spoke head 4 homolog A (RSPH4A), radial spoke head 9 homolog RSPH9; HYDIN, axonemal

central pair apparatus protein (HYDIN); sperm associated antigen 6 (Spag6); Sperm associated antigen 16 (Spag16); Sperm flagellar 2 (Spef2); Enolase 4

(Eno4); Tubulin tyrosine ligase-like 1 (Ttll1); Tubulin polyglutamylase complex subunit 1 (Psg1).

Ray i wsp., 2016; Coutton i wsp., 2015;  

AKAP3

BIAŁKA OSŁONKI WŁÓKNISTEJ 



AKSONEMA:

• włókno osiowe plemnika zbudowane z 9 podwójnych 

mikrotubul obwodowych oraz 2 pojedynczych mikrotubul

centralnych (9x2+2)

• mikrotubule obwodowe wykazują aktywność ATPazy, która 

uczestniczy w mechanizmie skurczu włókna osiowego

AKSONEMA
grube włókna 

obwodowe

osłonka 

włóknista



AKSONEMA jest kompozycją dwóch białek:

• tubuliny wchodzącej w skład mikrotubul (α i β; 110 kDa)

• dyneiny wchodzącej w skład ramion mikrotubul (500 

kDa); wykazującej aktywność ATP-azową, zależną od 

jonów magnezu

mikrotubule centralne

wewnętrzne 

ramię dyneiny

zewnętrzne 

ramię dyneiny

połączenia 

międzytubularne

tubu

-la Atu
b

u
la

 

B

ramiona 

dyneiny

Ruch plemnika to zmiana  kształtu 

witki w wyniku tworzenia przegięć  

w  różnych jej częściach



PARAMETRY MORFOMETRYCZNE 

PLEMNIKA LUDZKIEGO

Parametry plemników ludzkich wg WHO (1999), ESHRE, NAFA 

(2000, 2002)

• Długość plemnika: 60–64 m

• GŁÓWKA

• Gładka, owalna, długość 4–5 m, szerokości 2,2–3,5 m, natomiast 
akrosom musi pokrywać 40–70% główki plemnika. Stosunek 
długości do szerokości 1,5–1,75.

• WSTAWKA

• Wysmukła, centralnie przymocowana do główki, o przekroju 
mniejszym niż 1 m. Szerokość nie może przekraczać 1/3 
szerokości główki. Długość 7–8 m, bez reszty cytoplazmatycznej, 
stanowi to około 1,5  długości główki. 

• WITKA

• Pojedyncza, niezłamana, prosta, bez skręceń i zwinięć, długość 
około 45 m. 



PARAMETRY MORFOMETRYCZNE 

PLEMNIKA LUDZKIEGO

REGULARNA KROPLA CYTOPLAZMATYCZNA

• Regularna kropla cytoplazmatyczna nie powinna swoją 
wielkością przekraczać 1/3 wielkości główki plemnika i 
powinna wykazywać regularny, gładki kształt. 

• Podczas pierwszych etapów transportu plemników przez 
najądrze kropla przemieszcza się od szyjki plemnika, wzdłuż 
jego wstawki, aż do pierścienia kończącego wstawkę. W 
dalszym etapie kropla wędruje wzdłuż witki plemnika aż do 
jej opuszczenia. 

• Obecność kropli na poziomie szyjki plemnika (proximal 
droplet) może odzwierciedlać zaburzenia najądrzowego 
dojrzewania plemników. 

• Ejakulowane dojrzałe plemniki z reguły nie powinny zawierać 
kropli cytoplazmatycznej. 



PARAMETRY MORFOMETRYCZNE 

PLEMNIKA LUDZKIEGO

REGULARNA KROPLA CYTOPLAZMATYCZNA

• W barwieniu wg Papanicolaou kropla ujawnia zielony lub 
różowoczerwony kolor, zgodnie z informacją podaną przez 
WHO ESHRE–SIGA i NAFA. Jednak wg Cooper i wsp. 
regularna kropla to osmotycznie wrażliwy pęcherzyk 
charakteryzujący plemniki żywe i ruchliwe, który na 
rozmazach plemników standardowo utrwalanych i 
barwionych, po ich wyschnięciu jest mało widoczny lub 
wręcz niewidoczny, bowiem najprawdopodobniej zapada się 
lub pęka (WHO 2010). 

• „Prawdziwą” kroplę cytoplazmatyczną, identyfikowaną 
również jako MPV (midpiece vesicles), możemy zobaczyć na 
preparatach przyżyciowych lub utrwalonych i mokrych 
ocenianych w mikroskopie kontrastowo-fazowym.



PARAMETRY MORFOMETRYCZNE 

PLEMNIKA LUDZKIEGO

RESZTKOWA CYTOPLAZMA

• Cytoplazma plemnika, którą obserwujemy na 

standardowo przygotowanych rozmazach, jest 

przede wszystkim resztkową cytoplazmą 

plemnika, która zlokalizowana na poziomie 

szyjki i wstawki plemnika, niewątpliwie należy 

do patomorfologicznych defektów, których 

geneza sięga zaburzeń różnicowania i 

dojrzewania spermatyd.



ULTRASTRUKTURA 

PLEMNIKÓW

Piasecka et al., 2013



SPERMATOCYTOGENEZA

MEJOZA

SPERMIOGENEZA

SPERMIACJA

SPERMATOGENEZA 74 DNI

OKRES 

NIEMOWLĘCY

POJEDYNCZE SPERMATOCYTY 

OKRES PRZEDOJRZEWANIOWY

OKRES DOJRZEWANIA

SPERMATOGENEZA W OKRESIE 

DOJRZAŁOŚCI AŻ DO PÓŹNEJ 

STAROŚCI



SPERMATOGENEZA

• SPERMATOCYTOGENEZA (FAZA SPERMATOGONI)

• MEIOSIS (FAZA SPERMATOCYTÓW)

• SPERMIOGENEZA (FAZA SPERMATYD)

* FAZA GOLGIEGO

* FAZA CZAPECZKI

* FAZA AKROSOMU

* FAZA DOJRZEWANIA



aparat Golgiego

pęcherzyk
akrosomalny

jądro
spermatydy

centriole mikrotubule

witka

mitochondria

jądro

akrosom

zbędna
cytoplazma

wstawka główka

w
it

k
a

SPERMIOGENEZA

WCZESNE 

SPERMATYDY

PÓŹNE 

SPERMATYDY



SPERMIOGENEZA

• POWSTANIE AKROSOMU Z PĘCHERZYKÓW APARATU 
GOLGIEGO

• KONDENSACJA CHROMATYNY (ZAMIANA HISTONÓW NA 
PROTAMINY)

• POWSTANIE WITKI:

 AKSONEMA Z CENTRIOLI DALSZEJ SPERMATYDY, 

 BLIŻSZA BIERZE UDZIAŁ PODCZAS ZAPŁODNIENIA W

WYTWARZANIU WRZECIONA PODZIAŁOWEGO

 POWSTANIE OBWODOWYCH WŁÓKIEN GĘSTYCH

• TWORZENIE OSŁONKI MITOCHONDRIALNEJ (REKRUTACJA I 
ADHEZJA MITOCHONDRIÓW)

• POWSTANIE OSŁONKI WŁÓKNISTEJ 

• ODRZUCENIE ZBĘDNEJ CYTOPLAZMY



błona podstawna

miofibroblasty

nabłonek plemnikotwórczy

SCHEMAT BUDOWY 

NABŁONKA 

PLEMNIKOTWÓRCZEGO

światło kanalika krętego

komórka 

Sertoliego

spermatogonia

plemniki

spermatydy

spermatocyty II rz.

spermatocyty I rz.



wczesne okrągłe spermatydy

faza Golgiego wydłużające się spermatydy

faza czapeczki

wydłużające się spermatydy

faza akrosomu

wydłużona późna i 

niedojrzała

spermatyda z resztkową 

cytoplazmą

faza dojrzewania

plemnik uwalniany z 

nabłonka

plemnikotwórczego

faza dojrzewania

SPERMIOGENEZA

Rekomendacje 

Polskiego 

Towarzystwa 

Andrologicznego

i Krajowej Izby 

Diagnostów 

Laboratoryjnych, 

2016



ER

APARAT 

GOLGIEGO

AKROPLAKSOM

F aktyna,  

keratyna 5, 

miozyna Va

JĄDRO

MANKIET 

MIKROTUBUL

AKROSOM

PĘCHERZYK PROAKROSOMALNY 

DOKUJACY SIĘ DO AKROPLAKSOMU

PĘCHERZYK

Rab 27a / Rab27b

My RIP / melanofilina

Miozyna Va / VIIa

Biogeneza akrosomu 

plemnika – transport 

pęcherzykowy

wg Kierszenbaum A. et al. 2004 - zmodyfikowane

Dam et al., 2007; De Braekeleer M., et al., 2015; Chansel-Debordeaux et 

al., 2015; Perrin A., et al., 2012; Rubino P., et al., 2016; 



Nieprawidłowości morfologiczne plemników, wg WHO, 2010

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, 2016





OSIĄGANIE PRZEZ PLEMNIK ZDOLNOŚCI
DO ZAPŁODNIENIA 
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1. SPERMATOGENEZA

(JĄDRO)

2. „DOJRZEWANIE”

(NAJĄDRZE)

zdolność do zapłodnienia

zdolność do zapłodnienia



2. Zwiększenie stabilności strukturalnej główki.

3. Końcowa kondensacja chromatyny jądra (zmiana wiązań 

siarczanowych na dwusiarczkowe -S-S- pomiędzy białkami 

chromatyny).

4. Błona komórkowa zostaje pokryta od zewnątrz glikoproteinami, 

tworząc rodzaj płaszcza ochronnego (glikokaliks).

5. Ostateczne kształtowanie się akrosomu i spirali mitochondrialnej.

6. Zmiana metabolizmu plemników (obniżenie – niskie zużycie tlenu).

7. Nabycie zdolności do ruchu postępowego, ale w najądrzu pozostają 

nadal nieruchome i dalej przesuwane są biernie dzięki skurczom 

mięśniówki. 

1. Przesuwanie kropli cytoplazmatycznej z położenia bliskiego główki 

do końca wstawki (utrata kropli cytoplazmatycznej).

ZMIANY  W  PLEMNIKACH  ZACHODZĄCE  W  NAJĄDRZU: 



OSIĄGANIE PRZEZ PLEMNIK ZDOLNOŚCI
DO ZAPŁODNIENIA 
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1. SPERMATOGENEZA

(JĄDRO)

2. „DOJRZEWANIE”

(NAJĄDRZE)

zdolność do zapłodnienia

zdolność do zapłodnienia

3. KAPACYTACJA

(ŻEŃSKIE DROGI RODNE)

- proces ostatecznego dojrzewania
plemników, tzw. uzdatniania
w żeńskich drogach rodnych
- obejmuje szereg zmian
molekularnych na plazmolemie
(odwracalnych) (m.in. odsłonięcie
miejsc receptorowych
rozpoznających ZP, zniesienie
inhibicji aktywności enzymów
akrosomu)
- zachodzi w fazie owulacyjnej,
nie zachodzi w fazie lutealnej

pełna zdolność do zapłodnienia


