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Flow cytometry as a method fot spem quality assessment
Sunrmary

Assessment of sperm quality and its ability to be using in artificial reproductive techniques has an
enormous value today. The use of the flow cytometry method allows multiple sperm attributes to be assessed
simultaneously and is an objective, flexible and efficient method for evaluating sperm quality, evaluating
50000 sperm per minute. Despite the fact that flow cytometry is a powerful tool in investigating many
qualities of sperm, it cannot be used for assessing those required to fertilize the oocyte, e.g. to penetrate
oocytes in-vitro. By using flow cytometry assays researchers should be able to predict fertilizing potential
semen samples more accurately as well as, evaluating sperm cell membrane integrity and the state of
mitochondria and D\A. The above method also facil,tates the pre-selection of the sex of offspring in farm
animals and minimizes sex-linked genetic diseases in the human population. This is possible due to the volume
difference in sperm heads and the biological variations within X- and Y-sperm population.

Although the costs of using flow cytometry for routinely evaluating semen samples seem very high, flow
cytometrv assays are used to solve specific biotechnology problems in animal reproduction and breeding as
well as in human medicine.
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Jednym zprężnie rozwljających się kierunków w diag-
nostyce laboratoryj nej j est wykorzystan i e cytometri i prze-
pływowej. Metoda ta znalazła uznanie równiez wśród
andrologów i od kilkunastu lat czynione są proby uczy-
nienia z niej narzędzia rutynowo wykorzystywanego do
oceny nasienia człowieka orazzwierząt. Dotychczas sto-
sowane procedury laboratoryjne posiadają szereg ogra-
niczeń zależnych w duzej m7erze od człowieka. Są to
przede wszystkim: subiektywność oceny, niska wydaj-
ność w jednostce czasu, pracochłonność, często dfugi czas
oczekiwania na wynik. Badania mikroskopowe i bioche-
miczn e pozw alająna okreś lenie standardowych parame-
trów nasienia, tj.: morfologii plernników, koncentracji
w jednostce objętości, przeżywalności w określonej tem-
perailrze, odróznienia żywych od martwych oraz szacu-
ją procent plemników ruchliwych. Badania te z reguły
nie pozwalają na ocenę procesów zachodzapych w ży-
wej komórce, określ anych parametram i funkcj onalnośc i
komórki.

Cytometr przepływowy służy do jednoczesnego
określania pewnych cech komórek, wykorzystujap do tego
celu rozpraszanie światła przez konórki, które równo-
cześnie wzbudza fluorochromy połączone z komórką.
Wzbudzenie to następuje pod wpływem zogniskowanej
wiązki laserowej, wytwarzanej przez laser argonowy,
o długości fali wzbudzającej 488 nm. Specjalne detekto-
ry mierzape natężenie światła, przekształcają je na syg-

nały elektryczrreprzesyłane do komputera (8, 28). Umoz-
liwia to przechowywanie danych i analizę. Szybkość ana-
lizy, w porównaniu z metodami standardowymi, jest
ogromna i wynosi kilkaset do kilku tysięcy komórek na
sekundę.

Wtaz z postępem w biotechnologii rozrodu zwieruąt
cytometria stała się ttżytecznąmetodą służącąnie tylko
do róznicowania plernników na żywe lub martwe. Jest
takze stosowana do procedur znacznię bardziej zaawan-
sowanych, jak np.: okreś]enia integralności błon komór-
kowych i związ.anego z tym procesu apoptozy, oszaco-
wania stopnia aktywności mitochondriów świadczącego
o nasileniu procesów energetycznych niezbędnych w pro-
cesie zapłodnienia oraz monitorowania przebiegu reak-
cji akrosomalnej. Procedury te nabierają szczególnego
znaczenl,a, gdy weźmie się pod uwagę powszechnie sto-
sowaną w hodowli zwieruąt sztlczną inseminację oraz
wykorzystanie w duzym stopniu nasienia mrozonego,
ktorego jakość powaznie się obniża podczas procesów
kriokonserwacji (3). Dlatego wykorzystanie metod daja.-
cych nie tylko proste odpowiedzi na temat odsetka plem-
n i kow żywy ch czy p oruszaJących s i ę ruchem pro gre syw -
nym, ale takze odpowiadaja.cych na pytanie, jaki procent
nasienia świezego przechodzi apoptozę i czy aktywność
energetyczna plemnika jest wystarczająca do zakończo-
nego sukcesem procesu zapłodnienia, staje się w rozro-
dzie zw ierząt nieodzowną koni eczności ą.



Ocena żywotności plemników

Najczęściej do oceny zywotności plemników lżywa
się dwóch fluorochromów, zktórych jeden, SYBR-I4,
ma zdolność przenikania przez nienaruszone błony ko-
mórkowe twiązania się z kwasami nukleinowymi jądra
żywych komórek, natomiast drugi, jodek propydyny-Pl,
wiĘe się z DNA komórek marhrrych lub silnie uszko-
dzonych (l8, l9, 31). Pośrednio barwienie to dostarcza
takze informacji o stanie plazmalemmy plemnika. SYBR-
- 14 skonjugowany jest z fluoresceiną po wzbudzeniu la-
serem emituje światło zielone. Jodek propydyny wiązą-
cy się z martwymi komórkarni emituje światło czerwo-
ne; wzbudzenie obu barwników następuje przy dfugości
fali 488 nm. Podobny obraz uzyskać możnaprzy jedno-
czesnym barwieniu plemników PI oraz innym barwni-
kiem przyżyciowym Hoechst 33342, który jednak wy-
maga do wzbudzenia światła UV nie pozostającego bez
wpłyłvu na komórki żywe, zwłaszczana zdolnośc zapład-
niaja.cą plemników, choć niektórzy autorzy nie potwier-
dzajątej tezy (I7).

Uprzednio stosowano takze barwienie wykorzystują-
ce octan karboksyfluoresceiny (CFDA) i PI celem osza-
cowania zywotności plemników, jednak nowo odkryty
SYBR-I4 barwiący DNA komórek zywych pozwalana
uzy skani e do kładni ej s zy ch i b ar dzi ej w i arygodnych wy-
nikóW a jego przydatność potwierdzono na plemnikach
kilku gatunków zwierząt (18, l9). Podczas kombinowa-
nego barwienia SYBR-L4IPI zywe plemniki po wzbu-
dzenil emitowały światło zielone, a marlwe - czerwone,
natomiastjezeli stosowano barwienie Pl i Hoechst33342,
w zbll,dzając fl uore scencj ę świ atłem ultrafi o l etowylTt,
zywe komórki świeciły na kolor jasnoniebieski, a mart-
we emitowały barwę czerwoną (l7).

Analiza wyników pozwoliła wyodrębnić trzy popula-
cje plemników: zywe, barwiące się SYBR-14, które emi-
tują światło jasnozielone; martwe, mające bardzo silnie
uszkodzone błony komórkowe, umozliwiaj ące wniknię-
cie jodku propydyny do wnętrza komórki, które emitują
światło czerwone olaz grupę trzecią-p\emniki barwiące
się zarówno PI, jak i SYBR-14, określone jako popula-
cja komórek zamierających, z częściowo uszkodzoną
błonąkomórkową. Plemniki te podczas inkubacji wyka-
nljącoraz silniej szą emisję światła czerwonego, co świad-
czy o postępującym procesie zamierania komórki.

0cena integtalności błon komó*owych
Nienaruszona błona komórkowa pozr,vala zachować

integralność i, w pewnym stopniu, autonomię komórki.
Mozaikowy model błony komórkowej zakłada występo-
wanie na obszarze dwumolekulamej warstwy lipidowej
zan\]rzonych w niej białek. Fosfolipidy stanowią zasad-
t,liczą i amftp aty czną (wykazuj ąc ą właś c iwo ś c i hydro fi -

lowe i hydrofobowe) część błony komórkowej.
Podczas wczesnej fazy zaburzeń funkcjonalności bło-

ny pojawia się asymetria w obrębie błonowych fosfolipi-
dów. We wszystkich dotąd zbadanych komórkach ssa-
ków, w tym w plemnikach, dwumolekularna błona ko-
mórkowa rózni się zawartością fosfolipidów. Fosfatydy-
loseryna (PS) i fosfatydyloetanoloamina (PE) zlokalizo-
wane sąod strony cytoplazmatycznej komórki, natomiast

sfingomielina (SM) i fosfatydylocholina (PC) znajdują
się w warstwie zewnętrznej (16).

Zatr ac anię asymetryczno ś c i układu fo s fo l ip idów bło -
nowych i przemieszc zanie ich z wewnętrznej na zewnętrz-
nąpowierzchnię błony jest wczesnym symptomem apop-
tozy, czy7i programowanej śmierci komórki. Apoptoza
jest procesem aktywnym, genetycznie kontrolowanym,
charakteryzującym się zaistnieniem pewnych zmian bio-
chemicznych i morfologicznych (ż0). PrzyĘ,ładem tych
zmian moze byc translokacja fosfatydyloseryny w obrę-
bie błony komórkowej. Rutynowe metody laboratoryjne
stosowane dolkazanta asymetrii błony komorkowej, ta-
kie jak znakowanie chemiczne iużycie następnie enzy-
mow, np.: fosfolipazy, nie sąprzydatne do określania sta-
7e zachodzących, aktywnych zmian w zakresie translo-
kacji fosfolipidów; mozna natomiast doskonalić metody
oparte na wykrywaniu obecności fosfatydyloseryny na
zewnętrznej powierzchni plazmolemmy (5). Ten wczes-
noapoptotyczny sygnał może być monitorowany przez
C a2' - zależną anneksynę V będap ą ludzkim, łozyskowym,
antykoagulacyjnym białkiem o masie cząsteczkowej
35 kDa. Anneksyna V wykorzystywana jest z dobrymi
efektami w diagnostyce procesu apoptozy komorek bia-
łaczkowych u ludzi, niemniej jednak w ostatnich latach
zaczęto stosować jąjako marker plemników apoptotycz-
nych w biotechnologii rozrodu zwierząt, zwłaszcza do
oceny uszkodzeń błony komórkowej powstałych w pro-
cesie kriokonserwacji (3, Il, ż5).

Wykrycie plemników z dysfunkcjami w obrębie błony
komorkowej, które nie są jeszcze komórkami marlwy-
mi, tna ogromne znaczenię dla procedur mrożenia nasie-
nia. Tylko nasienie o najlepszych parametrach, w tym
równiez wykazujące mozliwie najniższy udział plemni-
ków ap opto ty czny ch, powinno by c lżyw ane do kri okon-
serwacji, wiadomo bowiem, ze procesy zamrażanialroz-
mrażania dodatkowo inicjują apoptozę w komórkach,
przyczyniając się tym samym do pogorszenia potencjału
zapładniające go takiego nasienia (3 ).

Komercyjne zestawy do wykrywania apoptozy zawle-
rają anneksynę V skonjugowaną z fluoresceiną (FITC)
oraz jodek propydyny (PI). Doświadczęnia takie poprze-
dza się z reguły analizą ruchliwości plemnikow, pfzę-
prowadzaną- jeśli wyposazenie pracowni na to pozwala
- przy uzyciu automatycznych systemów analizujących
nasienie (Computer Assisted Semen Analysis System
CASA). Pozwalająone na uzyskanie obiektywnych da-
nych charakteryzujapych parametry kinetyczne i morfo-
metryczne plemników; mimo to nie należy zapominać
o ocenie tych właściwości w mikroskopie kontrastowo-
-fazowym, chociażjest to metoda subiektywna i praco-
chłonna, to jej zastosowanie pozwala na uzyskanie nry-
ników podobnych do otrzymywanych przy wykorzysta-
niu CASA (25).

Próba z anneksyną V i jodkiem propydyny pozwala
rozróżnić cztęry populacje plemnikow. Na dwuwymia-
rowym wykresie (dot plot), w za|eżności od zaobsetwo-
wanej fl uores cencj i, pl emniki można zaklasyfi kować j ako
żywe -bezzmian w błonie komórkowej, nie fluoryzują-
ce (A-IPI-) ; żyw e, wczesnoapoptotyczne, wyznakowa-
ne jedynie anneksyną V (A+/PI-); wczesnonekrotyczne
plemniki wiązące oba fluorochromy, posiadajape jesz-
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cze pewien stopień integralności błonowej, błona ta jest
jednak nieodwracalnie uszkodzona, czym tłumaczy się
w iązanie anneksyny (A+/PI-) or az póżnonekrotyczne
i martwe plemniki, które zatraciły całkowicie integral-
ność błony komórkowej i wiĘątylko jodek propydyny
(A-lPr+). Ocena nasienia po kriokonserwacji przy ,lży-
ciu testu anneksyna V/PI wskazuje na zfaczne obnizenie
odsetka plernników żywych (A-lPl-) z około 10-80%
do 30-35%, przy ewidentnym wzroście udziału plemni-
ków nekrotycznych i apoptotycznych (43,44).

Zmiany w strukturze błony komórkowej plemnika za-
chodzątakże podczas kapacytacji oraz reakcji akroso-
malnej i mają podstawowe znaczenię dla mozliwości
połączenta się plemnika z oocytem. Reorganizacja błony
komórkowej pozwala na związanie sięplemnika z osłonką
przejrzy stą i powstanie zy goty. Interakcj a zacho dzi po -
między glikoproteinami osłonki przejrzystel (ZP3) i re-
ceptorami znajdującymi się na błonie komórkowej plem-
nika, takirni 1akkinaza tyrozynowa o m.cz. 95 kDa. Pro-
ces ten zapoczątkowuje reakcję akrosomalną i powoduje
pr zekształc eni e pro akro zy ny w proteol ityczn i e aktywną
akrozynę, która z kolei odgrywa ważną rolę w dalszej
integracji z osłonką przejrzystą a następniejej penetra-
cji przez plemnik. Generalnie można powiedzieć, że kap a-
cytacja polega na usunięciu substancji otaczajagej plem-
niki po ejakulacji, zmianie struktury lipidów w błonie
plazmaty cznej i wewnątrzkomórkowego m etabolizmu
(4).

Integralność akrosomu określana jestprzy pomocy flu-
orescencyjnie znakowanej lektyny groszku (Pisum sati-
vum agglutin PSA) (22). PSA wniknie do komórki je-
dynie w przypadku naruszonej struktury błony akroso-
malnej i połączy się z receptorami L-mannozowym oraz
L-galaktozowym, wywofujap w tym rejonie komórki fluo-
rescencję (14).

W ostatnich latach do oceny integralności akrosomu
zastosowano fitohemaglutyninę orzeszków ziemnych
(Arachis hypogaea - PNA), która wykazuje rł,iększy sto-
pień powinowactwa do regionu akrosomalnego w porow-
naniuz PSA. Lektyny nie sązwiązkami fluoryzującymi,
dlatego tez muszą być skoniugowane z fluoresceiną lub
fikoerytryną. Wzrost fluorescencji wykazywały plemni-
ki z uszkodzoną błoną akrosomaln ą oraz z sztucznie
wywołaną reakcją akrosomalną przy pomocy dilauryl-
fosfatydylocholiny (PC l2) lub lizofosfatydylocholiny
(LPC) (21). Wilhelm i wsp. (31) rownocześnie oceniali
integralnośó akrosomu i błony komórkowej, stosując ko-
niugowaną z fikoerytryną PSA oraz jodek propydyny,
wiązący się z DNA plemników rnających uszkodzoną
błonę plazmatyczną, Fluorescencj a wzbldzana była po-
przez zastosowanie lasera argonowego o długości fali
488 nm. W wyniku tego doświadczenia udało się podzie-
lić plemniki na cztery klasy: plemniki żywe z nietkniętą
błoną kornórkową (PI /PSA ); plemniki żywe z uszko-
dzonymi akrosotnami (PI-/PSA+); komórki martwe z nie-
uszkodzonymi akrosomami (PI+/PSA-); plemniki mart-
we z uszkodzoną błoną akrosomalną (PI+/PSA+). Nie-
korzystny wpływ fitohemaglutynin na zywotnośc plem-
nikow oraz skomplikowana procedura ich stosowania
przyczyniły się do zwrócenia większej uwagi na mozli-
wośc zastosowania przeciwciał monoklonalnych, skie-
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rowanych przeciwko antygenom wewnętrznej błony akro-
somalnej w ocenie jej integralności.

0cena aktywności mitochondfialnej
Po raz pierwszy badania nad aktywnością enzym atycz-

ną mitochondriów przeprowadził Evenson i wsp. (8),
używając w tym celu kationowego barwnika rodaminy
l23. Barwnik ten transportowany jest do aktywnych en-
zymatycznie mitochondriów, a jego kumulacja wywofu-
je zieloną fluorescencję tego organellum, Rodamina 123
zattzymywanajest w mitochondriach z prawidłorł,o prze-
biegającymi procesami oddechowymi, jednakze barwnik
ten nie posiada zdolności odróznienia mitochondriów
o róznym poziomie aktywności enzymatycznej (21).
Mozliwość zrożnicowania aktywności enzymów odde-
chowych w mitochondriach daje zastosowanie barwnika
JC-1. Barwnik ten w postaci monomerycznej transporto-
wany jest do wnętrza mitochondrium. W tókiej postaci
emituje światło w paśmie zielonym. W mitochondriach
o wysokim wskaźniku oddechowym monolnery tworzą
większe agregaty, które emitują fluorescencję o barwie
pomarańczowej. Intensywność fl uoresc encj i mitochon-
driów izwlązanel z tym aktywności metabolicznej plem-
ników jest związana z ich ruchliwością fakt ten ma nie-
zaprzeczalnie duze znaczenie w procesie zapłodnie-
nia (ż2).

Ocena jądra komó]kowego

Struktura chromatyny została po raz pierwszy zbada-
na ponad 20 lat ternu (Sperm Chromatin Structure Assay
- SCSA). Evenson posłużył się w tym celu oranzem akry-
dyny (AO). Stwierdził on większą ilość zdenaturowanej
chromatyny jądrowej w nasieniu ludzkim, buhaja i rny-
szy, uzyskanym od samców z niższymiwskaznikami płod-
ności, w porównaniu z nasieniem posiadającym te para-
metry w notmie (12). Podobne rezultaty osiagnięto ba-
dając nasienie ogiera (30). Ocena struktury chromatyny
j e st w zw iązkl z ty m b ar dzo wiary godnym wskaźni k i em
zdolności zapladniającej nasienia.

Zasada metody oparta jest na metachromatycznych
właściwościach oranzu akrydyny, który łączap się z po-
dwójną nicią DNA emituje barwę zieloną, natomiast
w połączeniu z pojedyncząniciąDNA lub z RNA fluo-
ryzuje w paśmie czerwonym. DNA jądrowe charaktery-
zuje się zmienną wrazliwościąna denaturację w podwyz-
szonej temperaturze lub obnizonym pH, uzaleznionąm.in.
od stadium rozwojowego komórki (6). Metoda ta umoz-
liwia śledzenie przyrostu ilości zdenaturowanego DNA
wraz z przesuwaniem się plemników wzdłuż najądrzy,
uwidocznione nasileniem fluorescencji w paśmie czer-
Wonym.

Okleślanie płci potomstwa
popEez so]towanie plemników

Nowe rnetody biotechnolog7cznę, takie jak sortowa-
nie plemników w zależności od zawaltości w nich DNA
oraz selekcj onowanie zarodkow przed przeniesieniem ich
do biorczyń, pozwa|ają na dokonanie wyboru płci po-
tomstwa na bardzo v/czesnym etapie rozwoju. Mozliwe
stało się to dzięki praktycznemu wykorzystaniu róznic
w ilości DNA w chromosomach płci (24). Analiza roż-



Medycyna Wet.2004, 60 (12l

nic w zawartości DNA przeprowadzanajest w oparciu
o interakcję fluorochromu Hoechst 33342 z parami za-
sad tymina-adenina materiału genetycznego (26).

Istnieje duza szansa, ze seksowanie nasienia znajdzie
zastosowanie w biotechnologii rozrodu człowieka przy-
czyniając się do zminimalizowania występowania cho-
rób genetycznych sprzęzonych zpłclą ktorych w chwili
obecnej znanych jest ponad pół tysiąca. W większości
przypadków połowa potomstwa płci męskiej urodzonych
przez natki - nosicielki genu recesywnego sprzęzonego
z chromosomem X zachoruje, podczas gdy córki nie.
Dlatego mozliwość preselekcji płci potomstwa i urodze-
nie dziecka płci zeńskiej , pozwala niemal mieć pewność
uniknięcia choroby genetycznej u potonrstwa.

Preselekcja płci potomstwa jest niezwykle istotna dla
szybkiej produkcji zywności pochodzenia zwierzęcego.
Przy wciĘ rosnącej liczbie ludności zapotrzebowanie na
produkty zwierzęce gwałtownie rośnie. Dzięki powszech-
nemu wykorzystaniu seksowania nasienia można osiąg-
nąć szybki postęp w produkcji trzody chlewnej i bydła.
Byłaby równiez szansa na utrwalenie i szybkie rozprze-
strzenienie cennych genów w populacji (26,27).

Na podstawte analiz histogramow stwierdzono , że za-
warlość DNA pomiędzy chromosomami płci waha się
od 2,8oń u człowieka do ],5oń u szynszy|i. U pozosta-
łych gatuŃów zwierzątdomowych róznice te, na korzyśc
chromosomu X, wynoszą: u kozła 4,2oń, u psa 3,9o/o,
u buhaja 3,8oń, u ogiera 3,7oń, u knura 3,6'Yo i u królika
3,0% (26). Potwierdzenie skuteczności sortowania (po-
mrj aj ąc mozliwo ść długotrwałego niej ednokrotnie ocze-
kiwania na urodzenie się potomstwa) mozna przeprowa-
dzić p opr zez reanalizę DNA na cytome tr ze, używ aląc tego
samego fluorochromu; zastosowac technikę FISH lub
PCR bądź wykonać biopsję wód płodowych i określić
kariotyp potomstwa (26).

Obecnie przeszkodą w rutynowym seksowaniu nasie-
nia, oprócz wysokich kosztów sprzęttt, jest niska wydaj-
ność sortowania wynosząca około 350 000 plemnil<ow/
/godzinę oraz niski odsetek urodzonego potomstwa.
W celu zwiększenia liczby potomstwa należałoby zasto-
sować dodatkowo techniki: IVF lub ICSI, co jeszczebar-
dziej podnosi koszty całego przedsięwzięcia, ale mimo
bardzo wysokich na dziei dzisiejszy kosztów, technolo-
gia ta prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat zostanie
udoskonalona i rozpowszechniona, a zyski z mozliwości
detenninacji płci potomstwa przed urodzeniem będą
Znacznę.

podsumowanie

Cytometria przepływowa j est narzędziem diagnostycz-
nym stosowanym na coraz większą skalę, głównie z po-
wodu duzej wydajności przeprowad zany ch analiz, obi ek-
tywności i wiarygodności uzyskiwanych wyników, rnoz-
liwości stosowania kilku barwników jednocześnie, co
pozwala na szybkie uzyskanie wyniku badań orazlmoż-
liwia kompleksową ocenę wybranych parametrow. Wraz
z rutynowym zastosowaniem cytometrii przepływowej,
koszty eksploatacji urządzenia powinny się zmniejszac,
natomiast nasza wiedza i umiejętności powinny wzra-
stać, co pozwoli zmjnimalizowac prawdopodobieństwo
otrzymywan i a n i ezgodn y ch z rzeczywi stością wyników.
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