
         

λειτουργικές μεμβράνες, επιτρέπουν την είσοδο 

της εωσίνης Υ στο κυτταρόπλασμα και έτσι 

εμφανίζονται ερυθρά
30

. Η φυσιολογική τιμή γι' 

αυτή τη δοκιμασία είναι: ζωντανά 

σπερματοζωάρια >75% ή τουλάχιστον τα 

ζωντανά σπερματοζωάρια περισσότερα από τα 

νεκρά
6
.
 
  

Η χρώση βιωσιμότητας είναι ένας έμμεσος 

έλεγχος για την εκτίμηση της κινητικότητας που 

έχει γίνει, δεδομένου ότι ο αριθμός των νεκρών 

σπερματοζωαρίων πρέπει να υπερβαίνει τον 

αριθμό των ακινήτων. Εάν τα σπερματοζωάρια 

είναι ακίνητα αλλά ζωντανά, πιθανότατα 

υποκρύπτονται υπομικροσκοπικές ανωμαλίες 

(π.χ. σύνδρομο ακίνητων κροσσών). Μια μη 

φυσιολογική δοκιμασία ζωτικότητας μπορεί να 

προκληθεί από νεκροσπερμία ή παρατεταμένη 

αποχή.  

 

Μορφολογία  
 

Κανένα από τα χαρακτηριστικά των 

σπερματοζωαρίων δεν έχει συσχετισθεί απόλυτα 

με την ικανότητά τους να επιτύχουν 

γονιμοποίηση, μια και κανένα μεμονωμένο 

χαρακτηριστικό ή λειτουργία τους, δεν μπορεί να 

προδικάσει την ικανότητα του σπερματοζωαρίου 

να πραγματοποιήσει ολόκληρη την αλληλουχία 

των γεγονότων που οδηγεί τελικά σε εγκυμοσύνη. 

Ωστόσο, η μορφολογία των σπερματοζωαρίων 

έχει συσχετισθεί τόσο με την in vitro όσο και με την 

in vivo ικανότητά τους για γονιμοποίηση, 

περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο 

χαρακτηριστικό
31

   
Τα σπερματοζωάρια που θεωρούνται 

φυσιολογικά σύμφωνα με τον ΠΟΥ
6
, είναι αυτά 

που έχουν ωοειδή κεφαλή με ομαλό περίγραμμα 

(4-5 μm μήκος και 2.5-3.5 μm πλάτος), η 

ακροσωμική περιοχή χρωματίζεται ανοιχτό 

κυανό, με τη μέθοδο χρώσης κατά Παπανικολάου, 

και καταλαμβάνει το 40-70% της επιφάνειας της 

κεφαλής, ενώ η περιοχή όπισθεν της ακροσωμικής  

που αντιστοιχεί στον πυρήνα, παίρνει βαθύ κυανό 

χρώμα. Ο λόγος των δύο διαστάσεων της κεφαλής 

(μήκος: πλάτος) πρέπει να είναι 1.50-1.75. Η βάση 

της κεφαλής του σπερματοζωαρίου  
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Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ανώμαλων 

σπερματοζωαρίων. (Α) Ανωμαλίες κεφαλής. (Β) 

Ανωμαλίες αυχένα Ι ενδιάμεσου τμήματος. (Γ) 

Παρουσία κυτταροπλασματικών σταγονιδίων. (Δ) 

Ανωμαλίες ουράς. Εντός του πλαισίου: σχηματική 

παράσταση φυσιολογικού σπερματοζωαρίου. Για 

λόγους ευχρηστίας, έχουν τοποθετηθεί κάθετες 

γραμμές σε κάποιες ουρές σπερματοζωαρίων και 

δηλώνουν ότι το μήκος της ουράς φαίνεται μικρότερο 

από ότι οι πραγματικές αναλογίες επιβάλλουν.  

πρέπει να είναι ευρεία και όχι οξύαιχμη. Ο 

αυχένας και το ενδιάμεσο τμήμα πρέπει να είναι 

λίγο παχύτερο από την υπόλοιπη ουρά (μέγιστο 

πάχος 1 μm) και το μήκος του 7-8 μm (περίπου 

1.5 φορά το μήκος της κεφαλής). Φυσιολογικά, τα 

χρώμα του είναι κυανό με χρώση κατά 

Παπανικολάου, Ερυθρή χρώση του ενδιάμεσου 

τμήματος θεωρείται μη φυσιολογική όταν 

συνδυάζεται με άλλες μορφολογικές ανωμαλίες 

της  


