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περιοχής, όπως για παράδειγμα διόγκωση του 

αυχένα ή ανώμαλο περίγραμμα
15

. Το φυσιολογικό 

σπερματοζωάριο πρέπει να έχει μια ουρά, 

λεπτότερη από το ενδιάμεσο τμήμα, σχετικά 

ευθεία, χωρίς περιελίξεις, και με μήκος περίπου 

45μm.  

Όλες οι ανωμαλίες στη μορφολογία των 

σπερματοζωαρίων ταξινομούνται σε 4 

κατηγορίες: κεφαλής, αυχένα και ενδιάμεσου 

τμήματος, ουράς και παρουσία 

κυτταροπλασματικών σταγονιδίων (Εικόνα 1). Τα 

κυτταροπλασματικά σταγονίδια είναι 

υπολείμματα της μεμβράνης των σπερματίδων, τα 

οποία εγκυστώνονται κατά τη διάρκεια της 

σπερματογένεσης. Οι ανωμαλίες της κεφαλής 

περιλαμβάνουν: μεγάλες, μικρές, oξύαιχμες 

(μήκος: πλάτος > 1.75), απιοειδείς; 

αποστρογγυλεμένες, άμορφες, κενοτοπιώδεις 

(παρουσία κυστιδίων που καταλαμβάνουν 

περισσότερο από το 20% της επιφάνειας της 

κεφαλής), μικρή ακροσωμική περιοχή (<40% της 

επιφάνειας της κεφαλής), δύο κεφαλές ή 

συνδυασμό κάποιων από τις παραπάνω 

ανωμαλίες. Τα σπερματοζωάρια με πολύ μικρή 

κεφαλή (κεφαλή καρφίτσας - pin head) δεν 

προσμετρώνται στην κατηγορία ανωμαλιών της 

κεφαλής. Ανωμαλίες του αυχένα και του 

ενδιάμεσου τμήματος περιλαμβάνουν: την κάμψη 

της ουράς (το ενδιάμεσο τμήμα σχηματίζει γωνία 

>90
ο
 με τον επιμήκη άξονα της κεφαλής), 

ασύμμετρη έκφυση της ουράς, παχύ, λεπτό, 

ακανόνιστου σχήματος ενδιάμεσο τμήμα ή 

συνδυασμό αυτών των ανωμαλιών. Οι ανωμαλίες 

της ουράς. περιλαμβάνουν: μικρότερο μήκος, 

διπλή (ή πολλαπλή), σε σχήμα φουρκέτας, 

σπασμένη, περιελιγμένη, ακανόνιστου πάχους, ή 

συνδυασμός αυτών. Μόνον ουρές χωρίς κεφαλή 

δεν προσμετρώνται. Τα κυτταροπλασματικά 

σταγονίδια βάφονται πράσινα με τη χρώση 

Παπανικολάου και συνήθως έχουν ομαλό 

περίγραμμα. Καταγράφονται όταν το μέγεθός τους 

υπερβαίνει το 1/3 του φυσιολογικού μεγέθους.της 

κεφαλής. Συνήθως εντοπίζονται στην περιοχή του 

αυχένα και του ενδιάμεσου τμήματος, μπορούν 

όμως να εντοπιστούν και σε άλλες θέσεις της 

ουράς. Όσα σπερματοζωάρια έχουν μορφολογικές 

ανωμαλίες οι οποίες  

 

χαρακτηρίζονται ως αμφίβολες ή οριακές, 

προσμετρώνται στα μη φυσιολογικά.  

Η δημιουργία του παρασκευάσματος για την 

εκτίμηση της μορφολογίας των 

σπερματοζωαρίων, προϋποθέτει ότι οι 

αντικειμενοφόρες πλάκες είναι καθαρές και χωρίς 

υπολείμματα λίπους. Για αυτό το λόγο, καλό είναι 

να πλένονται με 95% ή απόλυτη αλκοόλη. Για τη 

δημιουργία του επιχρίσματος τοποθετούνται 6-10 

μL σπέρματος πάνω σε μια αντικειμενοφόρο 

πλάκα και στη συνέχεια με μια δεύτερη 

αντικειμενοφόρο ή καλυπτρίδα, σύρεται το δείγμα 

υπό γωνία μέχρι σχεδόν το τέλος της πλάκας. Για 

κάθε δείγμα σπέρματος φτιάχνονται δύο 

επιχρίσματα. Αν η συγκέντρωση του σπέρματος 

είναι μικρότερη από 20 Χ 10
6
/mL, 

χρησιμοποιούνται 10-20 μL σπέρματος. Τα 

επιχρίσματα στεγνώνουν στον αέρα, 

μονιμοποιούνται για 15 λεπτά σε 95% αιθανόλη 

και στη συνέχεια μεταφέρονται για τη χρώση 

Παπανικολάου (Πίνακας 2). Η μορφολογία 

εκτιμάται σε μεγέθυνση 1000 Χ χρησιμοποιώντας 

καταδυτικό φακό. Μετρώνται τουλάχιστον 200 

σπερματοζωάρια σε περιοχές του πεδίου όπου η 

κατανομή τους είναι σχετικά ομοιόμορφη. Κάθε 

ένα σπερματοζωάριο που παρατηρείται 

κατατάσσεται σε μια από τις 5 κατηγορίες 

(φυσιολογικό, ανωμαλίες κεφαλής, ανωμαλίες 

αυχένα / ενδιάμεσου τμήματος, ανωμαλίες ουράς, 

παρουσία κυτταροπλασματικών σταγονιδίων). 

Κάποια σπερματοζωάρια είναι δυνατόν να έχουν 

περισσότερες από μια ανωμαλίες, π.χ. 

σπερματοζωάριο με ανωμαλία κεφαλής, αυχένα 

και ουράς. Σε αυτή την περίπτωση, το 

σπερματοζωάριο καταγράφεται και στις 3 

αντίστοιχες κατηγορίες ανωμαλιών, γεγονός που 

έχει ως αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των 

καταγεγραμμένων ανωμαλιών να είναι 

μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό των 

ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Ο μέσος όρος των 

ανωμαλιών ανά ανώμαλο σπερματοζωάριο, 

αποτελεί το δείκτη τερατοσπερμίας και 

υπολογίζεται αν διαιρεθεί το άθροισμα των 

ανωμαλιών εκτός της παρουσίας 

κυτταροπλασματικών σταγονιδίων, διά του 

συνολικού αριθμού των ανώμαλων 

σπερματοζωαρίων. Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης 


