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Ocena ruchu plemników
Materiały: szkiełka podstawowe, nakrywkowe, mikroskop 
z kontrastem fazowym, blok grzejny, stolik ogrzewczy  
do mikroskopu, stolik Bloma, bagietki szklane, szkiełka 
nakrywkowe
Objętość próbki - 10 µl
Powiększenie 100 - 400 x
Ocena ruchliwości plemników
– Badana próbkę nasienia ogląda się w warstwie o 

grubości 5 µm
– Ogólny odsetek ruchliwych plemników
– Odsetek plemników poruszających się ruchem 

prawidłowym (postępowy i torpedowy) Norma: ≥ 70%. 
Ejakulaty wykazujące ≤ 50% plemników o ruchu 
postępowym nie nadają się do użycia.



Ocena żywotności plemników

Barwniki: 5 % eozyny niebieskiej i 10% 
nigrozyny → 1:4
1 kropla nasienia + 2 eozyny i 4 nigrozyny
Temperatura sporządzenia preparatu wynosi 
37-38oC 
Rozmaz – 1 min 
Ocena przy 800 – 1000X – liczymy 100 -200 
plemników
Martwe plemniki – różowe, żywe – nie 
barwione  
Norma: > 75% żywych plemników





Badanie koncentracji plemników
Metoda cytometryczna  wg Bielańskiego

Materiały: mikroskop z kontrastem fazowym, 
hemocytometr Bürker’a, szkiełka nakrywkowe, 
pipety o pojemności 0,1, 1,0 i 20,0 ml, probówki o 
pojemności 25 ml, roztwór immobilizujący 
plemników: 3 % NaCl
2 x 0,1 ml nasienia dodać 20 ml 3% roztworu 
NaCl → 1:200
10 μl zawiesiny do komory Bürker’a
Oglądanie pod 400-krotnym powiększeniem
Średnia liczba plemników w 1 dużym kwadracie 
mnoży się przez 50.000  → liczba plemników w 1 
mm3







Koncentracja plemników
nasienia buhaja

Do wykorzystania nadają się ejakulaty, 
wykazujące koncentrację >0,5 x 10 6/mm3

( 500 x 106/ml)
Ejakulaty o gęstości ≤ 0,5 x 106/mm3 mogą 
być wykorzystywane tylko w 
uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach
Ejakulaty o koncentracji wynoszącej 
≤ 0,4 x 106/mm3 nie nadają się do użycia



Morfologia 
plemników



Badanie morfologii plemników
Metody barwienia preparatów 

Barwienie eozyną i nigrozyną
Barwienie negatywowe
– Tusz chiński lub tusz wg Burriego z dodatkiem 1 % 

fenolu
Barwienie fioletem goryczki (bydgoska)
– 1 % wodny roztwór eozyny niebieskiej i barwnik 

gencjanowy (fiolet goryczki 0,75 g, błękit metylenowy 
2,0 g, glicerol 5 ml oraz woda destylowana do 100 ml)

– Rozmaz nasienia utrwala się 96% alkoholem przez 5 
min i barwimy eozyną przez 20-60 sekund płuczemy 
wodą następnie zanurzamy preparat do barwnika 
gencjanowego przez 15 sekund do 3 minut, wypłukać 
wodą i wysuszyć 



Ocena morfologiczna nasienia buhaja 
wg Bloma

Wady główne: wszystkie typy wad plemników, 
które są skorelowane z obniżoną płodnością
Wady podrzędne: inne odchylenia w budowie 
plemników, które mają mniejsze znaczenia
– Wynik badania powinien być wyrażony procentem 

plemników wykazujących wady główne oraz oddzielnie 
procentem plemników z wadami podrzędnymi z 
równoczesnym zaznaczeniem charakteru szczegółowej 
wady dominującej





Wady główne (Blom 1982) 



Wady podrzędne i inne elementy (Blom 1982)









Ocena morfologiczna nasienia buhaja 
wg Bloma

W nasieniu zdrowego i płodnego buhaja odsetek 
plemników z wadami głównymi nie powinien 
przekraczać 15% w tym plemników z wadą 
dominującą do 5%
Procent plemników z wadami podrzędnymi nie 
powinien przekraczać 25%, w tym z wadą 
dominującą do 15%
Jeśli podane parametry zostaną przekroczone 
wówczas należy po upływie 2-4 tygodni 
powtórzyć badanie



Ocena morfologiczna 
plemników ogiera



Ocena morfologiczna plemników ogiera
Bielański i wsp. 1982



Ocena morfologiczna 
plemników ogiera

Ogiery o normalnej płodności posiadają 
ponad 85 % plemników o prawidłowej 
budowie i < 10 % plemników z kroplą 
cytoplazmatyczną, < 3 % ze zawiniętą 
witką, < 3 % pozbawionych witki (luźne 
główki), a pozostałe zmiany 
morfologiczne nie przekraczają < 1%.



Ocena szczegółowa 
nasienia ogiera

Ruchliwość: 70 - 80 % (5 min po pobraniu)
– Korelacja pomiędzy ruchliwością a wynikami urodzeń

Koncentracja plemników zależna od 
częstotliwości pobrań, pory roku i  cech 
indywidualnych zwierzęcia. Koncentracja 
pełnego ejakulatu wynosi 120 – 180 x 106/ml z 
wahaniami od 2 do 600 x 106/ml. Norma 40 x 
106/ml
Żywotność – Norma > 70% żywych plemników. 
Plemniki płodnych ogierów przeżywają ok. 6 
godz. w temperaturze 22oC . 



Ocena szczegółowa nasienia knura

Ruch plemników:  > 50%
Koncentracja i ogólna liczba plemników
– 150 x 106 – 600 x 106/ml. W przypadku 

knurów rasy duroc, hampshire i yorkshire 
ejakulaty z koncentracją niższa od 200 x 
106/ml powinny być dyskwalifikowane

Morfologia: ilość plemników ze zmianami 
pierwotnymi nie może przekraczać 5%, a 
ze zmianami podrzędnymi - 10%



Ocena szczegółowa 
nasienia psa

Koncentracja plemników: 100 – 500 x 106/ml 
(bez III frakcji). Psy wykazujące  normalną 
płodność średnio 36 – 630 x 10 6 plemników w 
ejakulacie. Może wahać się pomiędzy 100 –
5000 x 106 plemników w ejakulacie w zależności 
od wielkości psa 
Ruch postępowy prawidłowy > 70% 
Morfologia: > 40% plemników o prawidłowej 
budowie



Ocena szczegółowa nasienia kocura 

Całkowita liczba plemników w ejakulacie
– Sztuczna pochwa

Średnia - 57 - 61 x 106 (zakres 3 - 117 x 106)
– Elektroejakulacja

Średnia -12 - 30 x 106 (9 - 153 x 106)

Morfologia
– 40 % - 90% prawidłowych plemników

Ruchliwość
– 50% to 80% 

pH 6.6 - 8.8 E. Axnér and C. Linde-Forsberg, 2002



Ocena szczegółowa nasienia kocura 

Objętość ejakulatu:
– Sztuczna pochwa

Średnia - 0.04 ml (0.01 - 0.12)
– Elektroejakulacia

Średnia - 0.08 to 0.22 ml (0.02 - 0.74 ml)

Koncentracja:
– Sztuczna pochwa 

Średnia  1700 x 106 /ml (zakres 96 - 5100 x 106

/ml)
– Elektroejakulacja -

Średnia - 168 - 361 x 106 /ml     E. Axnér and C. Linde-Forsberg, 2002







Komputerowe badanie nasienia
(Computer Assisted Sperm Analysis, CASA)

Liczba :
Ogólna, ruchliwych plemników, 
plemników o ruchliwości postępowej, % 
ruchliwych plemników, % plemników o 
ruchliwości postępowej szybkiej, średniej, 
wolnej. Liczba komórek nieruchliwych

Koncentracja:
Ogólna, ruchliwych plemników, 
plemników o ruchliwości postępowej
(milion/ml) szybkiej, średniej, wolnej 
oraz komórek nieruchliwych (milion/ml)

Średni wartości:
VAP: Średnia szybkość (mikron/sec)
VCL: Szybkość kątowa (mikron/sec)
VSL: Szybkość prostolinijna (mikron/sec)
ALH: Amplituda ruchu bocznego główki
(mikron)
BCF: Częstotliwość bicia witki (hertz)
LIN: Linearność (VSL/VCL)
STR: Prostoliniowość (VSL/VAP)
Wydłużenie: kształt główki (stosunek 
mniejszej osi do większej osi główki 
plemnika)
Obszar główki (mikron2)

Wykresy słupkowe:
VAP, VCL, VSL, wydłużenie, ALH, BCF, 
LIN, STR
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