
TEGNOLOGIE WORD INGESPAN OM VERBETERDE KI RESULTATE TE 
VERKRY  

  

                Deur: Henk van der Laarse  

                VRIESIT Veterinêre Andrologie Laboratoriums  

 VRIESIT VETERINÊRE ANDROLOGIE Laboratorium gebruik vir die afgelope 12 jaar rekenaartegnologie tydens semen 

analise. Die doel hiermee is optimale resultate aangaande Kunsmatige Insiminasie. Die SPERM VISION™ stelsel is vanaf 

2008 in gebruik.  Op ‘n latere stadium is die SPERM CLASS ANALIZER™ aangeskaf om die semen in meer diepte te analiseer. 

Hierdie tipe stelsels word CASA (Computer Assisted Semen Analysis system) stelsels genoem, dus word semen objektief 

met behulp van ‘n gerekenariseerde proses ge-evalueer.    

  

SUBJEKTIEWE SEMEN EVALUASIE  

Subjektiewe semen evaluasie is die voorganger van objektewe semenanalise en word steeds wêreldwyd gebruik. Hierdie 

metode behels dat ‘n klein druppel semen onder ‘n dekglasie geplaas word en waargeneem word deur ‘n fasekontras 

mikroskoop. Die operateur ondersoek die semen en maak ‘n skatting van wat die moontlike persentasie lewende sperme 

is. Hierdie skatting is die subjektiewe opinie van die operateur mag verskil van ander operateurs.  

Die voordeel van hierdie metode is dat dit goedkoper is as ‘n CASA sisteem en dus makliker bekombaar is.  

Daar is egter ‘n lang lys nadele:  

• Die resultaat van die toets is slegs die operateur se opinie en kan baie van ander operateurs verskil.  

• Die evaluasie se herhaalbaarheid is nie konstant nie, dus verskil die uitslae van dieselfde semen. Elke 

operateur het sy eie manier van preparaat voorbereiding; gevolglik bestaan daar nie werklik ‘n standaard 

van preparaat voorbereiding nie.  

• Afhangende van die metode wat gebruik word vir analise, is dit moontlik dat die operateur die verkeerde 

analise maak. Swak semen kan as goed geklasifiseer word en andersom.  

• Swak beweeglikheidspatrone (nie-lyn bewegings, kop ampludide, spoed ens.) kan nie akkuraat 

waargeneem word deur die menslike oog nie.  

• Die persentasie lewende sperme van dieselfde preparaat kan tot soveel as 42% verskil van mikroskoopveld 

tot mikroskoopveld waaneer dit op ‘n voorwerpglasie geplaas en waargeneem word.   

• Bewegingspatrone van afsonderlike sperme kan ook nie waargeneem word met die menslike oog nie.  

  

  

OBJEKTIEWE SEMEN EVALUASIE  

Objektiewe analise kan bogenoemde nadele aanspreek, asook bykomende voordele inhou. In die volksmond kan die 

verskillende metodes beskryf word as ‘meet’ teenoor ‘skat’. 

Objektiewe semen evaluasie maak gebruik van twee tipes mikroskope naamlik: ‘n Fasekontras negatiewe mikroskoop en 

‘n Flouriserende mikroskoop. Elke mikroskoop is toegerus met ‘n kamera wat  meer as 50 foto’s per sekonde neem. Die 

fotos word deur die rekenaar gebruik vir  komplekse berekeninge ten opsigte van die semen sperms. 



Hierdie manier van evaluasie is ‘n akkurate metode, wat ‘n wye verskeidenheid fasette van elke herkenbare sperm se 

beweeglikheid in ag neem. Die CASA sisteem is tot in die fynste besonderhede gestandardiseer. Standardisasie, 

akuraatheid en presisie lei tot uitstekende herhaalbaarheid.   Dit is ons ondervinding dat die CASA stelsel baie ‘strenger’ 

is as subjektiwe evaluasie.  Daar is dus merkbaar minder semen wat  goedgekeur word vir gebruik tydens kunsmatige 

inseminasie of embrio spoeling, in vergelyking met subjektiewe evaluasie.  

 

 

Figure 1- Henk van der Laarse by die CASA stelsels 

  

FASETTE WAT IN AG GENEEM WORD TEN OPSIGTE VAN BEWEEGLIKHEIDSPATRONE:  

1. Drie verskillende afstande wat afgelê word deur elke herkenbare sperm  

a. Afstand van die werklike pad wat die sperm volg in mikron.  

b. Afstand oor ‘n reguit lyn, van punt A na punt B in mikron.  

c. Afstand afgelê oor die mees gemiddelde pad in mikron.  

2. Drie verskillende spoedlyne van elke herkenbare sperm  

a. Spoed van die werklike pad wat die sperm volg. Gemeet in micron per sekonde  

b. Spoed van die reguit lyn van punt A na punt B. Gemeet in micron per sekonde.  

c. Spoed van die gemiddelde pad van die sperm. Gemeet in micron per sekonde.  

Dit is belangrik om kennis te dra van hierdie inligting, sodat daar vasgestel kan word of ‘n sperm moontlik gou uitgeput 

kan raak as gevolg van hiperaktiwiteit, of dat die sperm te stadig swem en dus nie sy eindpunt kan bereik nie. Daar is ook 

‘n moontlikheid dat die sperm “deurmekaar” swem en nooit die eindpunt sal haal nie.  

  

ANDER INLIGTING VAN ELKE HERKENBARE SPERM  

1. Die amplitude van die kop kan vergroot indien die temperatuur verskil vanaf die onttrekking tot in ‘n stabiele 

situasie.  Hierdie verskynsel kom veral voor in die wintermaande waar die buite-temperatuur drasties verskil 



van die oorspronklike temperatuur voor onttrekking en die sperm te koud geword het.  Die gevolg van groot 

amplitudes is dat die sperm beskadig is en sal waarskynlik vinnig uitbrand en nie konsepsie veroorsaak nie.  

2. Die hiperaktiewe sperms word geïdentifiseer. Die middelste deel van die sperm bevat die energie. Wanneer 

daardie energie uitgeput is, sal die sperm nie meer beweeg nie. Daar is dus net ‘n beperkte hoeveelheid 

energie vasgevang in ‘n sperm. (Hiperaktiewe sperme sterf dus vinniger af as normal bewegende sperms.)  

3. Die lewensvatbaarheid (“Vitality” of “Viability”) van ‘n sperm. Hierdie aspek kan in twee dele verdeel word:  

a. Gehalte van die selmembraan. As die selmembraan beskadig is, kan die sperm wel bly leef, maar is 

nie noodwendig lewensvatbaar nie.  

b. Die gehalte van die DNA in die sperm.  

4. Grootte van die spermkop word gemeet. Dit blyk te wees, dat indien verkeerde metodes gebruik word tydens 

die verdunningsfase, dit kan veroorsaak dat spermkoppe swel. Dit sal dan ook ‘n nadelige effek hê op 

konsepsie syfers.  

  

  

FOTO’S VAN DIE BEWEEGLIKHEIDS PATRONE VAN SPERMSELLE  

  

  

_______ Werklike pad gevolg  

_______ Punt A na punt B  

_______ Mees gemiddelde pad  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

Figure 2 - Die bewegings patrone van 'n normale sperm 



  

Hier beweeg die sperm nie in enige spesifieke 
rigting nie.  

Die kans dat ‘n sperm in hierdie toestand 
konsepsie sal veroorsaak, is skraal.  

  

_______ Werklike pad gevolg  

_______ Punt A na punt B  

_______ Mees gemiddelde pad  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Lewensvatbaarheid: Hier maak ons gebruik van ‘n flourisenrede  kleurstof om die sperms te kleur en deur middel van ‘n 

flouriserende mikroskoop te ondersoek, wat ook ge-assisteer word met ‘n rekenaar program. Die rekenaar program kan 

klein kleurverskille aantoon wat nie met die blote oog waargeneem kan word nie.  

 

                         Figure 4 - Voorbeel van sperms met voldoende lewensvatbaarheid 

 

Die groen sperme met die groen raampie om is lewensvatbaar. Die sperme met die rooi raampie om is nie 
lewensvatbaar nie. U sal ook sien dat daar groen sperme is met ‘n rooi raampie om. Die sperm is ook nie lewensvatbaar 
nie hoewel die sperm lewend is.  
  

Figure 3 - Bewegingpatrone van 'n abnormale sperm 



Al hierdie toetse is in plek gestel met die doel om beter KI- en Embriospoeling resultate te verkry. Spesifieke toetse is 

gemik op sekere aktiwiteite. Die lewensvatbaarheidstoetse is byvoorbeeld meer gemik op embriospoelings. Hoë 

lewensvatbaarheid sal die moontlikheid van onbevrugte eierselle verminder.  Hoewel die vroulike dier speel ook ‘n rol 

speel in die eindresultaat, kan die CASA toetse help om meer akkurate (goeie) resultate te voorspel.  

TOEKOMS PLANNE VIR MORFOLOGIE            

Ons, by VRIESIT ANDROLOGIE Laboratoriums, werk hard daaraan om ook morfologie oor te skakel na ‘n kombinasie van 

objektiewe en subjektiewe analises.  Totale objektiewe morfologiese ondersoek van bevrore sperme is tans nog nie 

beskikbaar in Suid Afrika nie.  Streng subjektiewe morfologiese sperm analises word reeds sedert 1988 gedoen.  Op hierdie 

stadium is die oorgroot meerderheid van ons toetse wel reeds objektief. Objektiewe morfologiese analise se fokus is 

semen wat gebruik sal word vir proefbuis bevrugtings(IVF).  

  

AFSLUITING  

Die akkuraatheid van semen toetse vir KI en Embriospoelings is uiters belangrik vir ‘n ekonomiese KI-program. Dit is 
belangrik om semen van die beste kwaliteit in u teel program te gebruik. Groot boerderye in die KI bedryf, behaal 65% 
tot 73% konsepsie met ‘n enkele strooitjie, omdat hulle ‘CASA getoetsde’ semen gebruik. Goeie konsepsie kan een aspek 
van die stygende produksiekoste beperk vir beide melk- en vleisbeeste.   U kan ook van hierdie diens gebruik maak by 
VRIESIT ANDROLOGIE Laboratoriums.  

Skakel gerus ons laboratorium by +27 (0)12 547 0446 of +27 (0)82 785 9897.   


