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Powszechnie znanym staje się fakt coraz większego udziału czynnika męskiego w
ogólnej liczbie przypadków niepłodności na świecie. Jakikolwiek jest zespół przyczyn
odpowiedzialnych za te niekorzystne zmiany, pojawia się potrzeba opracowania skutecznej i
szybkiej metody oceny nasienia, pozwalająca specjaliście na zdiagnozowanie problemu oraz
podjęcie decyzji o właściwej metodzie leczenia.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od lat podkreśla konieczność stosowania
ujednoliconego i w pełni obiektywnego systemu oceny jakości nasienia, który stałby się
wytyczną dla klinik zajmujących się wspomaganym rozrodem. Powinien on pozwolić na
objęcie wszystkich znanych do tej pory schorzeń, defektów i urazów mogących stanowić
przyczynę niepłodności. PowyŜszemu celowi słuŜą wydawane przewodniki WHO opisujące
zalecane przez tę organizację badania, sposoby ich prowadzenia oraz normy, do których
naleŜy odnosić uzyskane wyniki. Poza określeniem zdolności komórek plemnikowych do
połączenia się z komórką jajową, testami związanymi z odpowiedzią układu
odpornościowego partnerki (występowanie przeciwciał anty-plemnikowych w drogach
rodnych kobiety), czy teŜ oceną morfologii (prawidłowości budowy komórek plemnikowych)
jednym z waŜniejszych parametrów, który pozwala na ocenę jakości nasienia, jest ruchliwość
występujących w nim plemników. Co istotne, w praktyce klinicznej waŜne jest równieŜ, aby
stosowane procedury pozwoliły na przebadanie większej liczby pacjentów. Dlatego teŜ WHO
zwraca uwagę na zasadność stosowania technik automatycznej oceny ruchliwości i morfologii
plemników, czyli tak zwanych systemów CASA (Computer Aided Semen Analysis).
Systemy takie składają się z dwóch części: urządzeń pozwalających na wykonanie
zdjęć komórek plemnikowych (oczywiście spod mikroskopu) oraz oprogramowania
przeznaczonego do analizy wykonanych fotografii. Oceniane są róŜnorodne parametry
badanej próbki: prędkość postępowa, tor po jakim poruszają się plemniki oraz elementy
morfologii komórek plemnikowych, które mogłyby świadczyć o nieprawidłowym ich
rozwoju.
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Ocena wyglądu uwiecznionych na
zdjęciu komórek wydaje się prosta, niestety
niektóre obecnie istniejące systemy (tym
bardziej ludzkie oko) nie radzą sobie z
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określony procent poprawnie wykształconych plemników, który musi być obecny w nasieniu, aby moŜna było uznać, Ŝe jest ono
dobrej jakości.
Natomiast określenie sposobu, w jaki poruszają się plemniki jest moŜliwe, gdyŜ
analizator dokonując pomiarów pobiera obraz, wykrywa na nim komórki plemnikowe oraz
zapamiętuje ich połoŜenie. Następnie powtarza wszystkie te etapy w krótkich odstępach
czasu. Dzięki temu system jest w stanie odtworzyć krok po kroku tor, po którym poruszały się
plemniki oraz zmierzyć czas jaki potrzebowały na przebycie określonego dystansu. Jak
wiadomo w nasieniu występują 3 podstawowe frakcje plemników róŜniące się zdolnością do
ruchu, a są to: A o ruchu szybkim, prostoliniowym i postępowym, frakcja B, w której
plemniki poruszają się wolniej a do tego nie są w stanie utrzymać w pełni prostoliniowego
kierunku ruchu oraz ostatnia grupa C, do której zalicza się plemniki Ŝywe i poruszające się,
ale nie zdolne do przemieszczania. Poprawne sklasyfikowanie poszczególnych komórek
plemnikowych i przyporządkowanie do poszczególnych grup jest więc sprawą kluczową.

Na zdjęciu powyŜej widać plemniki, które przy wykorzystaniu programu systemu CASA
(Producent: Hamilton-Thorn, USA) zostały podzielone na poszczególne grupy róŜniące się
ruchliwością (ich „ślady” w zaleŜności od kategorii zostały oznaczone odpowiednimi
kolorami).
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Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe o ile sama ocena morfologii i koncentracji moŜe
zostać z powodzeniem wykonana przez człowieka, to poprawna ocena ruchliwości nastręcza
juŜ powaŜnych trudności. Wystarczy choćby wspomnieć, Ŝe aby wynik był wiarygodny
naleŜy oznaczyć minimum 200 plemników Dodatkowo nierzadko dwóch specjalistów moŜe
w róŜny sposób zaklasyfikować plemniki z jednej próbki, gdyŜ wynik badania zaleŜy od
arbitralnych decyzji operatora, na które wpływa jego chwilowa koncentracja, zmęczenie czy
teŜ poziom wyszkolenia. Właśnie w przypadku oceny ruchliwości najłatwiej zauwaŜyć
największą zaletę komputerowo wspomaganej analizy nasienia, jaką jest powtarzalność oraz
bezwzględne przestrzeganie kryteriów oceny, według których określana jest wartość próbki.
Dlatego teŜ od kilkudziesięciu juŜ lat pracuje się nad wykorzystaniem zautomatyzowanych
systemów, które będą w stanie samodzielnie i w pełni obiektywnie dokonać oceny
przygotowanej próbki nasienia. Dodatkowym, ale w praktyce równie waŜnym powodem
szybkiego rozwoju tych systemów, jest konieczność posiadania przez kliniki narzędzia
pozwalającego na uzyskanie precyzyjnych wyników analiz dla większej liczby pacjentów,
które w razie konieczności mogą być uzupełnione o standardową ocenę morfologii
wykonywaną przez „ludzkiego” technika. (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w
artykule „Niepłodność męska a podstawowe badanie nasienia”).
Stosowanie opisanej technologii w laboratoriach jest wskazane, gdyŜ gwarantuje
pacjentom znacznie większą precyzyjność otrzymanych wyników. Jest znaczącym krokiem w
kierunku wprowadzenia szybkich, tanich oraz wiarygodnych testów jakości nasienia, co ma
niebagatelne znaczenie w sytuacji, gdy zwracamy coraz większą uwagę na zdrowie
reprodukcyjne męŜczyzn.
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