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ВСТУП 

Безпліддя в шлюбі є важливою медико-соціальною проблемою, що 

пояснює підвищену увагу багатьох дослідників до проблеми 

репродуктивного здоров'я населення дітородного віку [1-6]. Кожна восьма 

пара відчуває труднощі при зачатті першої дитини, кожна шоста при спробі 

зачати наступних [7-9]. За даними ВООЗ, найбільш поширеними формами 

безпліддя є: непрохідність або відсутність маткових труб (30-40%), 

проблеми, пов'язані з дозріванням фолікул і овуляцією (30%), у чоловіка - 

зниження кількості і якості сперматозоїдів (30%), інші фактори (10%) [10]. 

В останні роки поширеність безпліддя у чоловіків в різних країнах 

світу збільшилася [12, 13]. Так, за результатами дослідження багатьох 

авторів, за останні 20 років кількість інфертильних чоловіків зросла з 30% до 

50%. Серед усіх причин безпліддя частка чоловічого безпліддя складає 25-

50%. Це пов’язано з багатоаспектністю чинників, що можуть викликати 

безпліддя [10]. Найбільш істотними слід визнати соціально-економічні, 

екологічні, спосіб життя, істотну деформацію міжособистісних, в тому числі 

шлюбно-сімейних відносин. І хоча рівень розвитку сучасної медицини 

досить високий, нерідко причину інфертильності у чоловіків встановити не 

вдається [10, 14,15]. 

Діагностика чоловічого безпліддя заснована на комплексній оцінці 

стану чоловічої репродуктивної системи, проводиться в певній послідовності 

із застосуванням анамнестичного, клінічного, лабораторних і спеціальних 

методів обстеження. Натепер існують різноманітні діагностичні методи 

обстеження, хоча в цілому питання діагностики потребують більш глибокої і 

всебічної розробки [10]. 

В останні роки інтенсивно обговорюється проблема, пов'язана з 

порушенням якості сперматозоїдів, які відображають весь комплекс 

наростаючих порушень в репродуктивній системі. Погіршення якісних і 

кількісних параметрів сперматогенезу узгоджується з концепцією 
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негативного впливу гормонально активних хімічних сполук навколишнього 

середовища, яке проявляється порушенням процесу сперматогенезу [16]. 

Мета дослідження - клінічна оцінка спермограми і морфології 

сперматозоїдів у чоловіків з безпліддям, раннє виявлення патології в еякуляті 

і своєчасне призначення лікування. 

Задачі дослідження: 

1. Опанувати лабораторними методиками сперміологічного 

дослідження еякуляту. 

2. Провести аналіз показників стандартного сперміологічного 

обстеження чоловіків з метою виявлення порушень сперматогенезу і 

своєчасного призначення лікування. 

  



5 
 

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

1.1. Сперматогенез 

 

Сперматогенез - утворення чоловічих статевих клітин (сперматозоїдів) 

- відбувається в стінках звивистих канальців насінників. Насінні канальці 

складають до 85-90% об’єму яєчок. 

У стінці канальця виділяють 2 елементи: 

- власна оболонка - знаходиться із зовнішнього боку стінки. 

- сперматогенний епітелій - звернений до просвіту канальця і становить 

основну частину товщини стінки. 

Між канальцями є пухка волокниста сполучна тканина, в її складі  

знаходяться інтерстиціальні клітини Лейдіга, які продукують чоловічі статеві 

гормони, кровоносні та лімфатичні судини і звичайні сполучнотканинні 

елементи. Між двома окремими частинами яєчка - насіннєвими канальцями і 

оточуючою їх проміжною тканиною - існує тісний структурний і 

функціональний зв'язок. 

Власна оболонка сім'яного канальця складається з 3-х шарів: 

1) базальний шар утворений базальною мембраною міоїдних клітин, 

що контактує з базальною мембраною сперматогенного епітелію. 

2) міоїдний шар - складається з клітин схожих на гладкі міоцити, вони 

щільно прилягають один до одного, утворюючи з'єднання схожі на щільні 

контакти. 

3) волокнистий шар - складається з 2-х шарів: 

- неклітинний шар - колагенові волокна 

- клітинний шар - складається з фібробластоподібних клітин. 

Сперматогенний епітелій містить клітини 2-х типів: 

1) підтримуючі епітеліоцити (сустентоціти) - клітини Сертолі; 

2) сперматогенні клітини на різних стадіях диференціювання: 

сперматогонії, сперматоцити першого порядку, сперматоцити другого 

порядку, сперматиди, сперматозоїди. 
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Сусідні клітини Сертолі утворюють між собою спеціалізовані щільні 

контакти і ділять сперматогенний епітелій на 2 відсіки: 

- базальний, де знаходяться сперматогонії; 

- адлюмінальний - сперматоцити I-го і II-го порядку, сперматиди, 

сперматозоїди. Тобто, по мірі дозрівання сперматогенні клітини поступово 

переміщуються вздовж клітин Сертолі - від базальної мембрани до просвіту 

канальця. 

Клітини Сертолі являють собою постійну популяцію клітин 

мікрооточення, не здатних до поділу. Вони розташовані на базальній 

мембрані сім'яних канальців і з'єднані між собою щільними контактими. Ці 

щільні контакти клітин Сертолі разом з тісно взаємопов'язаними м'язовими 

клітинами перітубулярного простору як пазли формують гемато-

тестикулярний бар'єр. Його функціональне значення полягає в створенні 

унікального мікрооточення, необхідного для забезпечення сперматогенезу, і 

підтримці імунологічної ізольованості яєчка. Така ізоляція дуже важлива, так 

як утворення сперматозоїдів відбувається з періоду статевого дозрівання, що 

набагато пізніше становлення функції саморозпізнавання імунної системи. 

Якби утворення сперматозоїдів не було імунологічно захищене, то клітини, 

що диференціюються, розпізнавалися б імунною системою як чужорідні і 

знищувалися. Клітини Сертолі беруть участь як в забезпеченні живлення 

клітин сперматогенезу, так і в фагоцитозі загиблих клітин. Сперматогонії і 

молоді сперматоцити розташовані в насінних канальцях ближче до базальної 

мембрані і в міру дозрівання переміщуються в верхні шари вглиб просвіту 

канальців [10, 14, 17]. 

Сперматогенні клітини розташовуються в насінних канальцях строго 

певним чином. Сперматогонії лежать безпосередньо над базальною 

мембраною, а в напрямку просвіту канальців послідовно розташовуються 

первинні сперматоцити, вторинні сперматоцити і сперматиди [10]. 

Сперматогенез - складний процес, при якому примітивні статеві 

клітини, або сперматогонії, діляться, відтворюючи схожі на себе стовбурові 
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клітини, або дають початок дочірнім клітинам, які в подальшому 

диференціюються в сперматоцити. Розподіл останніх дає початок лініям 

клітин, які в кінцевому підсумку диференціюються в сперматиди і далі в 

сперматозоїди. Диференціація включає конденсацію ядра, формування 

акросоми, втрату більшої частини цитоплазми, формування хвоста і 

переміщення мітохондрій в середню частину сперматозоїда, яка стає 

«машинним відділенням» клітини, що забезпечує роботу хвоста. Група 

клітин епітелію насінника, що одночасно вступає в процеси сперматогенезу, 

називається генерацією. Клітини однієї генерації знаходяться на одній і тій 

же стадії розвитку. Виділяють шість стадій розвитку герміногенного 

епітелію. Розвиток сперматозоїда від першої стадії до шостої становить один 

цикл. У людини тривалість кожного циклу становить приблизно 16 днів, а 

шлях перетворення від ранньої сперматогонії до зрілого сперматозоїда 

займає у людей близько 74 днів [18]. 

Хоча утворення сперматозоїдів відбувається в яєчку, процеси 

дозрівання, зберігання і транспорту сперматозоїдів забезпечуються 

придатком яєчка. Сперматозоїди, що знаходяться в насінних канальцях яєчка, 

нерухомі і не здатні до запліднення. Їх дозрівання завершується поза яєчком 

в протоках придатка. Звивисті сім'яні канальці яєчка закінчуються мережею 

яєчка, яка, в свою чергу, формує виносні канальці. По цих виносних 

канальцях тестикулярна рідина і сперматозоїди надходять з яєчка в головку 

епідідімуса. Придаток яєчка, або епідідімуса має головку, тіло, хвіст і 

складається з єдиної, сильно звивистої протоки, довжина якої становить 

близько 5-6 метрів. Хоча тривалість транспорту по протоку епідідімуса 

змінюється в залежності від віку і статевої активності чоловіка, в середньому 

цей час становить 4 дні. Саме в період дозрівання в голівці і тілі епідідімуса 

сперматозоїди набувають рухливість, що збільшується, і здатність до 

запліднення яйцеклітини [17, 19]. 

Крім дозрівання сперматозоїдів, придаток яєчка виконує роль 

«сховища» або резервуара чоловічих статевих клітин. Підраховано, що 
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позаяєчковий резервуар сперми містить близько 440 млн сперматозоїдів, 

більше 50% яких укладено в хвостовій частині епідідімуса. З хвоста придатка 

яєчка сперматозоїди надходять в сім'явивідну протоку, що представляє 

собою м'язову трубочку довжиною 30-35 см. Вміст сім'явивідної протоки 

завдяки перистальтичним скороченням стінки протоки надходить в 

сім'явивідний канал і далі, за допомогою емісії і еякуляції - в уретру. Під час 

емісії секрет сім'яних пухирців і простати надходить в задній відділ уретри. 

Еякуляторне скорочення сім'явивідної протоки і м'язів шийки сечового 

міхура знаходяться під контролем симпатичної нервової системи. 

Встановлено, що перша порція еякуляту включає невеликий об’єм 

рідини з сім'явивідної протоки, але містить велику кількість сперматозоїдів. 

Основний об’єм насінної рідини утворюється в насінних бульбашках і в 

меншій кількості - в простаті. Сім'яні пухирці забезпечують живильний 

субстрат сперми - фруктозу, а також простагландини і коагулючі речовини. 

Загальновизнана функція насінневої плазми - створення буфера в кислому 

середовищі піхви. Згусток, сформований спермою після еякуляції, 

розріджується протягом 20-30 хвилин під впливом протеолітичних ферментів 

простати. Секрет простати також додає в сім'яну рідину іони цинку, 

фосфоліпіди, спермін, фосфатазу. Перша порція еякуляту характеризується 

максимальним вмістом сперматозоїдів і секрету передміхурової залози, а 

друга представлена, перш за все, секретом сім'яних пухирців і містить меншу 

кількість сперматозоїдів [18, 20]. 
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1.2. Морфологічні особливості сперматозоїдів у чоловіків з 

безпліддям 

Дослідження еякуляту фертильних чоловіків показало наявність 

обмеженої кількості атипових, нерухомих і мертвих сперматозоїдів і що їх 

кількість збільшується у чоловіків з безпліддям. 

З цих спостережень народилася концепція тератозооспермії, 

астенозооспермії і некрозооспермії. Всі ці стани негативно впливають на 

фертильність не тільки в спонтанних станах, але також і при використанні 

різних репродуктивних технологій (IVF) [16]. 

У 2010 р ВООЗ внесла нові зміни в референсні значення показників 

еякуляту. В останньому, п'ятому виданні «Керівництва по лабораторному 

дослідженню еякуляту людини», морфологічно нормальному сперматозоїду 

присвоюються такі характеристики: головка овальна з рівним контуром, що 

має в середньому довжину 4,1 мкм і ширину - 2,8 мкм; центр середньої 

частини сперматозоїду є продовженням центральної осі головки, довжина 

середньої частини близько 4,0 мкм і шириною 0,6 мкм; головна частина 

джгутика приблизно в 10 разів більше довжини головки, її довжина - 45 мкм. 

При наявності в еякуляті понад 4% морфологічно нормальних сперматозоїдів 

зразок оцінюється як фертильний [21]. Сперматозоїди, що не відповідають 

описаним характеристикам, розцінюються як гамети з патологічною 

структурою. 

Виділяють три основні групи порушень структури сперматозоїду: 

патологія головки, шийки і середньої частини, джгутика. 

Варіантами порушень будови головки сперматозоїду є: зміни розміру 

(мікро- і макроголовки) і форми (конічна, грушоподібна, кругла, аморфна) 

головки, вакуолізована головка (що містить більше ніж 2 вакуолі, або 

вакуоль, що займає більше 20% об’єму), головка зі зменшеною (займає 

менше 40% об’єму головки) або збільшеною (займає більше 70% об’єму 

головки) акросомою, двоголовий сперматозоїд або різні поєднання 
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перерахованих патологій [22]. Згідно з дослідженнями, патологія головки 

сперматозоїда супроводжується різними порушеннями каріотипу. Так, у 99% 

сперматозоїдів з макроцефалією (довжина головки більше 5 мкм, ширина - 

понад 3,5 мкм) виявляють анеуплоїдії (зменшення або збільшення числа 

хромосом). 

Серед сперматозоїдів з круглими головками (практично рівна довжина 

і ширина головки сперматозоїда) також великий відсоток анеуплоїдних 

гамет. Використання еякуляту з великою кількістю сперматозоїдів з 

круглими головками (глобулозооспермія) супроводжується низькою 

частотою запліднення як при класичному ЕКО, так і при ІКСІ через втрату 

факторів, що викликають активацію ооциту, в зв'язку з наявністю сильно 

редукованої або повної втрати акросоми (органоїду, розташованого в 

передній частини головки сперматозоїда і містить ферменти, що розчиняють 

оболонку яйцеклітини і активують ооцит). У числі можливих причин 

формування сперматозоїдів з круглими і мікроголовками називають 

порушення різних етапів сперматогенезу: гіпоплазію апарату Гольджі 

сперматид; відсутність злиття акросомальних міхурців - попередників 

акросоми - з ядерною оболонкою сперматозоїду, що формується; дефекти 

цитоскелетного комплексу між ядерною оболонкою і акросомальним 

міхурцем. 

Елонгація головки сперматозоїда (довжина головки більше 5 мкм, 

ширина - менше 3 мкм) супроводжується фрагментацією ДНК і 

порушеннями в шийці, що призводить до низьких показників запліднення в 

програмах ЕКЗ. Збільшення числа сперматозоїдів з подовженими головками 

відзначають у чоловіків з інфекціями урогенітального тракту, при 

варикоцеле. Ймовірними причинами утворення гамет з даною патологією є 

гіпертермія яєчок і оксидативний стрес [23]. Потовщення прошарку жирової 

тканини в мошонці, що спостерігається у чоловіків з надлишковою масою 

тіла і ожирінням, призводить до постійної гіпертермії яєчок, збільшення 

кількості вільних радикалів і оксидативного стресу, що, ймовірно, 
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супроводжується зростанням числа сперматозоїдів з подовженими 

головками. 

До основних структурних порушень шийки і середньої частини 

сперматозоїда відносяться: асиметричне прикріплення шийки до головки 

сперматозоїда, гетероаксиальна шийка (кут між головкою і жгутиком 

перевищує 180
0
), ацефалічний сперматозоїд, потовщена, тонка, вкорочена 

середня частина з нерівним контуром. Крім того, виділяють сперматозоїди з 

так званою надлишковою залишковою цитоплазмою, об’єм якої перевищує 

1/3 головки [21]. 

Одним з проявів структурної патології шийки вважають присутність в 

еякуляті ацефалічних сперматозоїдів. Передбачуваними причинами 

аномальної крихкості з'єднання головка-шийка, на думку Chemes H.E. і 

співавт., є порушення в будові центріолі [24]. 

Надлишок жирової тканини в організмі чоловіка, ймовірно, 

супроводжується ушкодженнями в шийці і середній частині сперматозоїда. 

Згідно з дослідженнями, у чоловіків з надлишковою вагою і ожирінням 

відзначається погіршення рухливості гамет, що може бути наслідком 

структурної або функціональної патології мітохондрій [25; 26]. 

До структурних патологій джгутика сперматозоїда відносяться: 

вкорочення, викривлення, потовщення, витончення, множинні і загнуті 

джгутики, або поєднана патологія. 

Основна функція джгутика очевидна - спрямований прогресивний рух 

гамети. Будь-яка патологія призводить до погіршення рухливості 

сперматозоїда і, як наслідок, зниження його здатності до запліднення 

яйцеклітини. Не менш важлива роль джгутика і в контролі акросомальної 

реакції - необхідної умови запліднення [93]. Крім того, є дані про зв'язок між 

патологією джгутика і зміні каріотипу: 99% сперматозоїдів з множинними 

джгутиками анеуплоїдни [27]. 
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1.3. Гормональна регуляція сперматогенезу 

Нейрогуморальна регуляція сперматогенезу є добре вивченою на цей 

час. Нейросекреторні ядра (переважно дрібноклітинні) гіпоталамуса 

виробляють ключові фактори регуляції сперматогенезу - люліберіни. Вони 

активують базофільні клітини аденогіпофізу, які імпульсно виділяють в кров 

гонадотропні гормони (фолітропін (фолікулостимулюючий гормон) і 

лютропін). 

Головним інтегративним центром репродуктивної системи у чоловіків 

є гіпоталамус. Отримуючи інформацію від центральної нервової системи і 

яєчок, гіпоталамус регулює утворення і секрецію гонадотропін-рилізинг 

гормону [10]. Нейротрансмітери і нейропептиди надають як гальмуючий, так 

і стимулюючий вплив на гіпоталамус. Гонадотропін-рилізинг гормон 

секретується гіпоталамусом в пульсуючому режимі, що є необхідною ланкою 

стимуляції синтезу і секреції обох гонадотропінів гіпофізу - лютеїнізуючого і 

фолікулостимулюючого гормону. Лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий 

гормони утворюються в передній долі гіпофізу і секретуються в імпульсному 

режимі в відповідь на пульсуючу продукцію гонадотропін-рилізинг гормону. 

В яєчках лютеїнізуючий і фолікулостимулюючий гормон зв'язуються зі 

специфічними рецепторами на клітинах Лейдіга і Сертолі [10]. 

Лютеїнізуючий гормон гіпофізу впливає на сперматогенез, непрямим чином 

стимулюючи продукцію тестостерону. 

Тестостерон - гормон, який секретують клітини Лейдіга яєчка, - є 

головним інгібітором секреції лютеїнізуючого гормону гіпофізу у чоловіків. 

У периферичних тканинах тестостерон може перетворюватися в більш 

потужний андроген дигідротестостерон або в потужний естроген естрадіол. 

Утворені андрогени і естрогени незалежно один від одного інгібують 

секрецію лютеїнізуючого гормону [17]. 

Клітини-мішені фолікулостимулюючого гормону - клітини Сертолі. 

Під впливом фолітропіну вони синтезують ряд біологічно активних сполук: 
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інгібін, активін, трансферин, цитокіни і андрогензв’язуючий білок та інші 

(рис. 1). Таким чином, тестостерон і фолікулостимулюючий гормон - 

гормони, які безпосередньо впливають на епітелій сім'яних канальців. 

Андроген-зв'язуючий білок, що утворюється клітинами Сертолі і бере участь 

у внутрішньоклітинному транспорті тестостерону, може грати роль 

резервуару тестостерону всередині насінних канальців на додаток до 

тестостерону, що надходить з яєчок в канальці придатка яєчка. Близьке 

взаємне розташування клітин Лейдіга і сім'яних канальців, а також утворення 

клітинами Сертолі андроген-глобуліну, підтримує високу концентрацію 

тестостерону в мікросередовищі клітин сперматогенезу, що 

диференціюються. Гормональні зміни, необхідні для запуску сперматогенезу, 

відбуваються незалежно від процесу його підтримки. Для підтримки 

сперматогенезу, наприклад, при виключенні гіпофізу, необхідний тільки 

тестостерон. 

Втім, якщо функція насіннєвого епітелію вимкнулася в результаті 

відсутності тестостерону, то для повторного запуску сперматогенезу потрібні 

як фолікулостимулюючий гормон, так і тестостерон [17, 18]. 

Продукція фолікулостимулюючого гормону регулюється за механізмом 

зворотного зв'язку інгібіном В, що утворюється в клітинах Сертолі. 

Погіршення сперматогенезу і зменшення утворення ингибіну В внаслідок 

порушення функцій клітин Сертолі за механізмом негативного зворотного 

зв'язку призводить до збільшення секреції фолікулостимулюючого гормону. 

Ізольоване підвищення рівня фолікулостимулюючого гормону - важливий 

маркер неблагополучного стану насіннєвої тканини яєчок. 

Говорячи про маркери функції клітин Сертолі, не можна не згадати про 

антимюллерів гормон. Ця речовина також синтезується в клітинах Сертолі і у 

внутрішньоутробному періоді пригнічує розвиток мюллерових проток - 

зачатків жіночих статевих органів. При недостатності цього гормону 

розвивається помилковий чоловічий гермафродитизм, а при стертих формах - 

двосторонній крипторхізм і чоловіче безпліддя. У дорослої людини 
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визначаються залишкові рівні цього гормону. Оцінка рівня антимюллерового 

гормону - важливий показник функції яєчок. 

 

Рис. 1. Білки-регулятори сперматогенезу (протеоміка сперматогенезу). 

Секреція пролактину також має складної взаємозв'язок з 

гонадотропними гормонами гіпофізу. У чоловіків з гіперпролактинемією 

підвищений рівень пролактину здійснює гальмуючий вплив на секрецію 

гонадотропін-рилізинг гормону [17]. 

 

1.4. Класифікація форм чоловічого безпліддя 

Чоловіче безпліддя - багатофакторне захворювання, яке може бути 

результатом різних розладів. Так, на частку хромосомних порушень припадає 

до 4,0 - 5,0% серед причин інфертильності. При цьому, близько 2/3 

складають анеуплоїдія і структурні аберації статевих хромосом - X і Y [10, 

28]. 

Будь-яка форма чоловічого безпліддя обумовлена нездатністю 

проникнення сперматозоїда в зрілу жіночу яйцеклітину. Сперматозоїди 

утворюються в яєчках, потім потрапляють в придатки яєчок, де дозрівають, і 

по сім'яному протоку при статевому контакті потрапляють до сім'яної 

плазми, що продукується підрядними залозами - передміхуровою залозою і 
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сім'яними міхурцями, утворюючи сперму, яка по сечівнику потрапляє в 

жіночі статеві шляхи. Так як основним етапом чоловічий репродукції є 

вироблення сперматозоїдів з подальшим транспортом до жіночої 

яйцеклітини, всі форми чоловічого безпліддя зводяться до двох основних 

груп: 

1) секреторне: 

- секреторноендокринне - етіологічно виникає на тлі первинної, 

вторинної та дискореляційної недостатності статевих залоз; 

- секреторнотоксичні - внаслідок екзогенної інтоксикації; 

2) екскреторне: 

- екскреторнотоксичні - після запальної або інший інтоксикації 

сім’явиносних шляхів; 

- екскреторнообтураційне - як результат тривалої обструкції 

сім'явиносних шляхів набутого і/або вродженого характеру; 

3) змішане - при цьому секреторна недостатність статевих залоз різного 

генезу в поєднанні з явищами обструкції і/або інтоксикації; 

4) імунологічне. Причиною може служити порушення 

гематотестікуляного бар'єру (аутоімунний орхіт); 

5) некласифікуємі форми (ідіопатичне безпліддя). 

Приблизно в 35-40% випадків чоловіче безпліддя має змішаний або 

поєднаний характер, коли порушення вироблення сперматозоїдів яєчками 

поєднується з патологією сім’явиносних шляхів [10]. 

Секреторна безплідність формується двома основними причинами або 

їх поєднанням. По-перше, це патології власне яєчок, обумовлені вродженими 

чи набутими факторами. До цієї групи належать всі вроджені аномалії 

відсутності або недорозвинення яєчок, крипторхізм, монорхізм, а також 

хронічні захворювання: орхіти, включаючи зумовлені епідемічним 

паротитом, постзапальні, посттравматичні, післяопераційні, постлучеві 

дистрофічні і атрофічні процеси в яєчках, пухлини і аутоімунні процеси 

внаслідок порушення тестикулярного гістогематичного бар'єру. По-друге, 
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секреторне безпліддя утворюється як результат локально-судинних 

патологій, які порушують кровообіг в яєчках: одностороннє або двостороннє 

варикоцеле, а також системних важких інфекцій (туберкульоз, септичні 

стани) і інтоксикації (алкоголь, наркотики, феномен поліпрагмазії і 

неконтрольований, тривалий прийом лікарських препаратів). 

Особливе місце в розвитку секреторного безпліддя мають ендокринні 

патології гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи (вроджений і набутий 

гіпогонадизм, тестостерон-дефіцитні стани) а також цукровий діабет. Всі ці 

захворювання і патологічні процеси здатні в тій чи іншій мірі порушувати 

діяльність герміногенного епітелію яєчок, що призводить до зниження 

кількості сперматозоїдів в спермі (олігоспермія), переважанню серед них 

неактивних, малорухомих форм (астеноспермія) або патологічних 

(патоспермії) форм [14]. 

Екскреторна безплідність формується з трьох основних причин. По-

перше, це патологічні процеси, що порушують транспорт сперматозоїдів по 

сім'явиносних шляхах. До них відносяться ускладнення інфекційно-

запальних захворювань, що призводять до обструкції (зникнення просвіту) і 

стриктурам (звуження просвіту) сім'яних канальців придатків яєчок 

(епідидиміти), сім'яних і сім'явивідних проток (фунікуліти, 

везикулопростатити), сечівника (уретрит зі стриктурою уретри ). До цієї ж 

групи належать наслідки травм сечівника (посттравматичні стриктури 

уретри) і хірургічних втручань (двостороння вазорезекція, постопераційні 

стриктури і облітерації уретри). 

По-друге, екскреторне безпліддя є результатом втрати сперматозоїдами 

своїх властивостей при попаданні в агресивне середовище, що виникає на тлі 

інфекційно-запальних захворювань чоловічої статевої системи внаслідок 

контакту сперматозоїдів з продуктами запалення, що порушують їх 

морфологію, життєздатність і активність [10]. 

При чоловічому безплідді зустрічаються різні форми порушень 

сперматогенезу [21]: 
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- оліфігоспермія - недостатній об’єм еякуляту (менше 1,5 мл); 

- олігозооспермія - концентрація сперматозоїдів 15 млн/мл; 

- астенозооспермія - менше 32% сперматозоїдів з прогресивним рухом 

або менше 40% в сукупності активнорухливих і слаборухливих 

сперматозоїдів; 

- тератозооспермія - більше 96% патологічно змінених сперматозоїдів; 

- азооспермія - відсутність сперматозоїдів в еякуляті. 

Терміни «олігозооспермія», «астенозооспермія» і «тератозооспермія» 

можуть бути об'єднані в одне слово, наприклад: 

«олігоастенотератозооспермія», «астенотератозооспермія» і т.п. 

Азооспермію визначають як повну відсутність сперматозоїдів в 

еякуляті. Даний стан має місце у 2% всіх чоловіків і у 15% безплідних 

чоловіків [29]. Азооспермія є найбільш складною для лікування формою 

безпліддя [11, 30]. 

 

1.5. Діагностика чоловічого безпліддя 

Діагностика чоловічого безпліддя заснована на комплексній оцінці 

стану чоловічої репродуктивної системи і включає в себе клінічні та 

лабораторно-діагностичні методи. В останні роки запропоновані комп'ютерні 

методи аналізу репродуктивної цінності параметрів спермограми. 

Серед лабораторних методів, перш за все, слід виділити: 

- спермограма; 

- дослідження на захворювання, що передаються статевим шляхом 

(ЗПСШ): венеричні (сифіліс, гонорея, трихомоніаз); інфекції сечовивідних і 

статевих органів (кандидоз, генітальний герпес, гарднерельоз); шкірні 

захворювання (контагіозний молюск, педикульоз, короста); вірусні та СНІД; 

- бактеріологічне дослідження еякуляту; 

- визначення антиспермальних антитіл; 

- визначення вмісту гормонів (ФСГ, ЛГ, тестостерон і інших) в 

периферичної крові; 
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- мікроскопія секрету передміхурової залози (при необхідності); 

- генетичне обстеження. 

Основним дослідженням у визначенні чоловічої фертильності є 

цитоморфологічний аналіз еякуляту - спермограма. Для остаточної 

верифікації нозології, її варіантів і ступеня ураження, при азооспермії і 

олігозооспермії тяжкого ступеню виконують діагностичну біопсію тканини 

яєчка. 

Нормативними значеннями показників зразка еякуляту по ВООЗ є: 

- об'єм - 2,0 ml або більше; 

- pH - 7,2 або більше; 

- концентрація сперматозоїдів - 20 млн/мл або більше; 

- загальна кількість - 40 млн/мл сперматозоїдів або більше в еякуляті; 

- рухливість - 50% або більше рухомих (категорія a + b), або 25% або 

більше з поступальним рухом (категорія a), протягом 60 хвилин після 

еякуляції; 

- морфологія - 15% і більше; 

- життєздатність - 50% або більше живих, тобто нефарбованих; 

- лейкоцити - менш 1 млн / мл; 

- тест з імунними кульками - менше 50% рухливих сперматозоїдів з 

прилиплими кульками; 

- МАР-тест - менше 50% сперматозоїдів з прилиплими частинками. 

Результати всіх етапів дослідження переносяться з робочого протоколу 

до бланку результату дослідження. Кожен параметр порівнюється з 

приведеним в бланку відповідним нормативним значенням. Для вибору 

укладення застосовується наступна номенклатура [31, 32] (табл. 1): 
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Таблиця 1. Номенклатура висновку 

Значення параметру Висновок 

Відсутність еякуляту Аспермія 

В еякуляті не виявлені сперматозоїди Азооспермія 

Сперматозоїди були виявлені тільки в осаді після 

центрифугування еякуляту. Підрахунок 

концентрації неможливий. 

Криптозооспермія 

Концентрація сперматозоїдів 10-20 млн в 1 мл 

еякуляту 

Олігозооспермія 1ст. 

Концентрація сперматозоїдів до 10 млн в 1 мл 

еякуляту 

Олігозооспермія 2ст. 

Рухливість сперматозоїдів знижена (менше 25% 

категорії А-менш 50% категорії А + В) 

Астенозооспермія 

Частка морфологічних нормальних сперматозоїдів 

менше 15% 

Тератозооспермія 

При дослідженні виявлені зміни тільки в сім'яний 

плазмі (об’єм, в'язкість, колір, концентрація 

лейкоцитів, біохімічні параметри) або виявлений 

феномен аглютинації сперматозоїдів. 

Нормальний еякулят з 

аглютинацією або 

патологією насіннєвої 

плазми 

Результати МАР-тест: 50% і більше сперматозоїдів 

прореагували. 

Зв'язані антитілами 

сперматозоїди 

Не виявлено відхилень ні в одному з параметрів Нормальний 

 

Імуноферментний і радіоімунологічний методи застосовують для 

гормонального обстеження пацієнтів. Визначення рівня гормонів проводять 

при виявленні патозооспермії для прогнозування динаміки показників 

спермограми на тлі патогенетичної терапії і призначення гормональної 

терапії. Рекомендується визначення рівня вмісту фолікулостимулюючого 

гормону (ФСГ), лютеїнізуючого гормону (ЛГ), пролактину (ПРЛ), загального 

тестостерону (Т) і естрадіолу (Е2) [10, 33]. 
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Гормони ФСГ, ЛГ, Т, ПРЛ і Е2 визначають натще до 10:00 в сироватці 

крові після статевого утримання і обмеження важкого фізичного 

навантаження протягом доби. У дорослих чоловіків вміст у плазмі крові ФСГ 

становить в нормі 0,7-11,1 мМО / мл, ЛГ - 0,8-7,6 мМО / мл; ПРЛ - 53,0-360,0 

мМО/мл, загальний тестостерон у чоловіків 20-49 років становить 12,1-38,3 

нмоль / л, старше 50 років - 7,35-25,73 нмоль / л; Тс (вільний) - 5,5-42,0 пг / 

мл, Е2 - 7,63-42,6 пг / мл. 

Мікроскопія нативних і забарвлених препаратів застосовується при 

наявності у пацієнтів виділень з уретри для виключення гонореї і 

трихомоніазу. Мікроскопію забарвлених препаратів проводять після 

забарвлення (по Лейшману, за Романовським - Гімзою) [34]. 

Бактеріологічний посів субстратів (сечі, еякуляту, зішкрібу зі слизової 

уретри) на клітинні культури, попередньо оброблені імуносупресивними 

препаратами, застосовується для діагностики Chlamydia trachomatis після 

позитивного дослідження мазка зі слизової уретри методом ПЛР. Чутливість 

методу оцінюється в 85,7%, специфічність - в 100%. Суттєвою при виявленні 

хламідій в культурі клітин є можливість встановлення їх чутливості і 

резистентності до антибактеріальних препаратів [32]. 

Мікробіологічний (культуральний) аналіз еякуляту, зішкрібу зі 

слизової уретри, ранкової першої порції сечі застосовується в разі 

встановлення микоплазменої інфекції методом ПЛР. Аналіз проводиться 

після посіву матеріалу на рідкі та тверді культуральні середовища. 

Посіви на щільних і рідких середовищах інкубуються при температурі 

37°С протягом 2-5 діб. Перегляд проводиться при малому збільшенні 

мікроскопу на 3-5 добу інкубації і пізніше. Метод застосовується при 

діагностиці мікоплазмової інфекції [34]. 

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Дослідження матеріалу 

методом ПЛР здійснюється пацієнтам для виявлення і виключення інфекцій, 

що передаються статевим шляхом (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 

urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitaliun і ін.) Застосування 
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методу пов'язано з можливістю отримання практично необмеженої кількості 

специфічної ДНК. Стандартний метод ампліфікації ДНК дозволяє 

діагностувати інфекції, що передаються статевим шляхом. Чутливість методу 

оцінюється в 96,5-99,0% [10]. 

Ехографічене обстеження органів мошонки проводять пацієнтам в 

реальному масштабі часу з використанням лінійного датчика з частотою 7,5 

МГц. При дослідженні органів мошонки оцінюють структуру тканин яєчок і 

придатків, відзначають наявність утворень, визначають розміри яєчок і об'єм 

для прогнозування результатів лікування. 

Проводять також дослідження артеріального та венозного кровотоку, 

виявлення наявності варикозного розширення вен сім'яного канатика 

методом ультразвукової доплерографії (кольорове картування, імпульсний 

доплер) для вирішення питання про призначення судинних препаратів [35]. 

Ехографічне обстеження передміхурової залози і насінних міхурців 

проводиться з використанням трансабдомінального датчика з частотою 3,5-

5,0 МГц трансректально і з використанням секторного ректального датчика з 

частотою 8 МГц. Оцінюють ехоструктуру тканин, щільність, відзначають 

кістозні, склеротичні та запальні зміни в передміхуровій залозі і сім'яних 

міхурцях. При інтерпретації ехограм для підвищення інформативності 

аналізу і стандартизації протоколів досліджень слід дотримуватися такого 

порядку в вивченні деталей ультразвукових зображень: стан об'єкта, форма, 

характер контуру, розміри, ехощільність, структура, стан навколишніх 

тканин. 
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2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Досліджували 50 зразків еякуляту чоловіків, які звернулися для 

виконання сперміологічного аналізу в зв'язку з первинним або вторинним 

безпліддям в шлюбі, не виношуванням вагітності партнеркою або 

плануванням дітонародження. Інформацію про наявність в анамнезі 

захворювань органів репродуктивної системи отримували зі слів пацієнтів. 

Для всіх зразків виконували стандартне сперміологічне дослідження 

[31, 32]. Визначали об'єм еякуляту, в'язкість, pH, частку живих і мертвих 

сперматозоїдів, частку морфологічно нормальних і атипових клітин, 

концентрацію і загальну кількість сперматозоїдів, рухливість за категоріями: 

прогресивно рухливі, непрогресивно рухливі, нерухомі. При написанні 

висновку з аналізу використовували рекомендації ВООЗ [32, 36]: 

олігоспермія – об’єм еякуляту <1,5 мл; некрозооспермія - частка живих 

сперматозоїдів в еякуляті <58%; астенозооспермія - частка прогресивно 

рухливих сперматозоїдів <32%; тератозооспермія - частка морфологічно 

нормальних сперматозоїдів <4%; олігозооспермія - загальне число 

сперматозоїдів в еякуляті <39 млн. Дослідження проводилися на аналізаторі 

якості сперми «SQA-V». 

Еякулят отримують в умовах медичного закладу шляхом мастурбації в 

спеціально обладнаному приміщенні після 3-5-денного утримання. Еякулят 

збирають в посудину з нетоксичного пластику з досить широкою 

горловиною. 

При макроскопічному дослідженні визначають час розрідження, 

в'язкість, колір, запах, об'єм еякуляту [36]. При мікроскопічному дослідженні 

визначають концентрацію і кількість сперматозоїдів, ступінь їх рухливості, 

морфологічні властивості, життєздатність, а також наявність і класифікацію 

клітин, наявних в еякуляті крім сперматозоїдів. 

Статистичний аналіз даних проводили в програмі Statistica 8.0 

(StatSoft), достовірними вважали результати при рівні p <0,05. 
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2.1. Макроскопічна оцінка еякуляту 

2.1.1. Розрідження і в'язкість 

Помістити контейнер в термостат +37
о
С на 25-30 хв. Перемішувати раз 

в 8-10 хв коливальними рухами. Через 25-30 хв переконатися, що 

розрідження сталося, обертаючи контейнер 20 с. Якщо матеріал привезений з 

дому, його слід помістити в термостат на 5-10 хв [21, 36]. 

Якщо розрідження не повне (присутні тяжі слизу або гелеві частки), 

помістити в термостат 37
о
С ще на 30 хв. 

Якщо розрідження не відбулося, сперму слід розвести рівним об'ємом 

фосфатно-сольового буфера, фізіологічного розчину або культурального 

середовища і акуратно розмішати (рухливість при цьому може змінюватися). 

Оцінку розрідження здійснюють, опустивши піпетку (зазвичай 

пластикову пастерівську піпетку) в еякулят і дозволивши рідини вільно 

стікати. Інший метод визначення в'язкості - опустити в еякулят скляну 

паличку і спостерігати довжину нитки, яка тягнеться за паличкою після її 

виведення з еякуляту. Якщо утворюється нитка довжиною понад 2 см, 

реєструється підвищена в'язкість. 

 

2.1.2. Оцінка фізичних характеристик еякуляту 

Для визначення об'єму еякуляту його переливають в мірну пробірку. 

Мінімальним референтним значенням для об'єму еякуляту є 1,5 мл (довірчий 

інтервал - 1,4-1,7 мл) [21, 36]. 

Колір еякуляту. Прозорий еякулят - показник зниженої кількості 

клітин; жовтий колір еякуляту може бути при лейкоспермії, тривалій статевій 

стриманості, при жовтяниці, прийомі деяких лікарських препаратів; червоно-

бурий - при наявності в еякуляті еритроцитів. 

Визначення рН тест-смужками. Використовувати рН папір з 

діапазоном значень між 6,0 і 10,0. Нижчою межею значення рН вважається 

7,2. Підвищення рівня рН відбувається зі збільшенням часу після еякуляції, 
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тому вважається, що показники при рН більше 8 не мають клінічного 

значення. 

2.2. Приготування вологого препарату і його дослідження 

Добре перемішати препарат, уникаючи утворення піни і бульбашок (не 

користуватися вортексом). Помістити 10 мкл еякуляту на поверхню чистого 

предметного скла, накрити покривним склом 22 × 22 мм (якщо покривне скло 

розмірами 18 × 18 мм - слід брати 6 мкл еякуляту). Дослідження вологого 

препарату слід проводити після того, як зупиниться «течія» препарату. Якщо 

«дрейф» не припиниться через 60 с - повторити приготування вологого 

препарату [21, 36]. 

Проводиться з фазово-контрастною оптикою або при опущеному 

конденсорі при об'єктиві ×10 або ×20 і окулярі ×10. 

Злипання нерухомих сперматозоїдів між собою або прилипання до 

клітинного дебрису, ниток слизу або несперматогенних клітин вважається 

неспецифічною агрегацією. Поодинокі агрегати є в еякуляті здорових 

чоловіків, їх наявність не має клінічного значення. 

Прикріплення рухливих сперматозоїдів один до одного голівка - 

голівка, джгутик-джгутик або голівка-джгутик вважається аглютинацією 

сперматозоїдів. Ступінь аглютинації оцінюється за кількістю склеєних 

сперматозоїдів (I ступінь - менше 10 сперматозоїдів в аглютинаті; II ступінь - 

10-50 сперматозоїдів; III ступінь - більше 50 сперматозоїдів; IV ступінь - 

склеювання всіх сперматозоїдів). 

Наявність аглютинації саме по собі не має клінічного значення, але є 

показанням до визначення антиспермальних антитіл. 

 

2.3. Визначення рухливості сперматозоїдів 

Здійснюється на вологому препараті відразу після розрідження, але не 

пізніше 1 год після еякуляції. Оцінка рухливості проводиться з фазово-

контрастної оптикою або при опущеному конденсорі при об'єктиві ×40 і 

окулярі ×10. 
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Визначення рухливості здійснюється негайно після приготування 

вологого препарату і зупинки «течії» препарату. Дослідження рухливості 

проводять в полях зору, віддалених від краю препарату. 

Якщо більше 25% сперматозоїдів знаходиться в агрегатах - рухливість 

визначається тільки за вільними сперматозоїдами, що повинно відображатися 

в бланку дослідження. 

Сперматозоїди з голівками у вигляді «шпилькової голівки» не 

враховуються при визначенні рухливості. 

Вміст у відсотках сперматозоїдів кожної групи рухливості для кожного 

з 2 препаратів визначають наступним чином [21, 36]. Для цього кількість 

підрахованих сперматозоїдів в кожній групі рухливості (a, b, c, d) розділити 

на загальну кількість сперматозоїдів і помножити на 100. Наприклад, для 

одного вологого препарату отримали наступні значення: a = 15, b = 10, c = 8, 

d = 26. Сума (a + b + c + d) = 15 + 10 + 8 + 26 = 59. 

Вміст сперматозоїдів з рухливістю типу а = 15 × 100/59 = 25,4% = 25% 

(округляємо до найближчого цілого числа). Відповідно, рухливість типу b - 

17%, типу з - 14%, типу d - 44%. 

Для іншого вологого препарату отримали значення: a = 18, b = 12, c = 6, 

d = 34. Сума (a + b + c + d) = 70. 

Відповідно, у відсотках вміст сперматозоїдів з рухливістю типу a - 

26%, типу b - 17%, типу c - 13%, типу d - 48%. 

 

2.4. Визначення життєздатності сперматозоїдів 

Дослідження рекомендується проводити в тому випадку, якщо 

рухливість сперматозоїдів менше 50% [21, 36]. 

Приготування барвника. У 100 мл дистильованої води розчинити 0,67 г 

еозину і 0,9 г хлориду натрію при м'якому нагріванні на водяній бані, додати 

10 г нігрозину. Розчин витягнути з окропу, остудити при кімнатній 

температурі. Профільтрувати, зберігати в скляному посуді при кімнатній 

температурі. 
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Забарвлення і приготування мазка препарату. Змішати 1 краплю (50 

мкл) нерозведеного перемішаного еякуляту після розрідження з 1 краплею (5 

мкл) фарбувального розчину еозин-нігрозину на фарфоровій пластині, 

інкубувати 30 с. Помістити краплю розчину (12-15 мкл) на предметне скло і 

приготувати мазок. Висушити мазок і досліджувати з масляною иммерсией 

(об'єктив × 100) з піднятим конденсором. Живі сперматозоїди не фарбуються 

і мають на препараті білий колір. Мертві сперматозоїди мають рожевий 

колір. Прорахувати не менше 200 сперматозоїдів. Результат висловити у 

відсотках. 

Мінімальним референтним значенням для життєздатності 

сперматозоїдів прийнято 58% (довірчий інтервал - 55-63) [21, 36]. 

 

2.5. Підрахунок кількості сперматозоїдів 

Розведену фіксатором сперму перемішати протягом 10 с на вортексі, 

взяти аліквоту 6-10 мкл і помістити в віконце лічильної камери. Повторно 

взяти аліквоту фіксованого еякуляту і заповнити другу камеру. Камери 

повинні бути заповнені повністю, але не повинно утворюватися надлишку 

рідини [21, 36]. 

Камеру інкубувати 10-15 хв у вологій камері, щоб сперматозоїди осіли 

на сітку лічильної камери. 

Підрахувати кількість сперматозоїдів в квадраті, розташованому у 

верхньому лівому кутку лічильної камери: 

<10 - рахувати по 25 великих квадратів в обох віконцях камери; 

10-40 - рахувати по 10 великих квадратів в обох віконцях камери; 

> 40 - рахувати по 5 великих квадратів в обох віконцях камери. 

Повинно бути підраховано близько 200 сперматозоїдів в кожному 

віконці камери, щоб визначити припустиму похибку між 2 підрахунками 

(всього близько 400 сперматозоїдів). 

Підрахунок здійснюється в великих квадратах камери Горяєва. Якщо 

сперматозоїди потрапляють голівками на лінії кордону квадрата, слід 
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враховувати тільки ті, які лежать на лівій і верхній лініях. Вільні голівки 

рекомендується підраховувати, «шпилькові голівки» не враховуються. Якщо 

сперматозоїдів типу «шпилькові голівки» понад 20%, їх наявність 

зазначається в бланку аналізу окремо. 

Для обчислення концентрації сперматозоїдів порівняти результати 

підрахунку сперматозоїдів 2 аліквот в 2 віконцях камери Горяєва. Обчислити 

загальну кількість підрахованих сперматозоїдів і різницю між 2 

підрахунками [21, 36]. 

Розраховувати концентрацію клітин (вміст в 1 мл) слід за формулою: 

С = А × 100 000 / V × В, 

де А - загальна кількість підрахованих клітин; В - кількість 

переглянутих квадратів в 1 віконці гемоцитометру. 

Так як підрахунок вівся в 2 віконцях, слід кількість підрахованих 

клітин розділити на 2. 

Таким чином, при підрахунку 

5 квадратів С = А / 2 × 50 000 × В; 

10 квадратів С = А / 2 × 25 000 × В; 

25 квадратів С = А / 2 × 10 000 × В. 

Суму сперматозоїдів, підрахованих в 2 віконцях камери Горяєва, слід 

помножити на коефіцієнт, виходячи з розведення та кількості підрахованих в 

1 віконці квадратів. 

Мінімальне референтне значення для концентрації сперматозоїдів - 15 

× 106 сперматозоїдів на 1 мл (довірчий інтервал - 12-16 × 106). 

Значення загальної кількості сперматозоїдів в еякуляті отримують 

множенням концентрації сперматозоїдів на об'єм еякуляту. 

Мінімальне референтне значення для загального числа сперматозоїдів - 

38 × 106 сперматозоїдів в еякуляті (довірчий інтервал - 33-46 × 106). 
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2.6. Оцінка морфології сперматозоїдів 

Для приготування мазка слід використовувати знежирені предметні 

скельця. Для приготування мазка на скло помістити 5-10 мкл еякуляту. Якщо 

концентрація сперматозоїдів менше 20 млн/мл, слід помістити на скло 10-20 

мкл. При низькій концентрації сперматозоїдів можливо попередньо 

центрифугувати еякулят при 1000 об/хв, видалити більшу частину 

супернатанту, осад ресуспендувати і використовувати для приготування 

мазка [21, 36]. 

При підвищеній в'язкості зразка або великій кількості слизу можливо 

розвести сперматозоїди фізіологічним розчином і центрифугувати 10 хв при 

1000 об/хв. Злити супернатант, ресуспендувати осад і використовувати для 

приготування мазка. 

Центрифугування і відмивання мазка можуть впливати на морфологію 

сперматозоїдів і повинні бути запротокольовані. 

Мазок робиться предметним склом зі шліфованим краєм. Товщина 

мазка залежить від кута нахилу шліфованого скла - чим менше кут, тим 

тонше мазок. 

Мазок слід висушити на повітрі (довге висушування може призвести до 

морфологічних змін сперматозоїдів - розриву голівки і джгутика, «усадці» 

акросоми). Рекомендується проводити фіксацію відразу після висушування 

при отриманні мазка на адгезивному склі, на неповністю висушеному склі. 

Рекомендується робити по 2 мазка з кожного зразка. У цьому випадку 1 

скло залишається резервним. 

Мазок фіксують 15 хв в 95% етанолі. Мазки можна залишати на кілька 

днів до забарвлення в фіксуючому етанолі. Для довгого зберігання краще 

використовувати 70% етанол. Можливе забарвлення спреєм вологого мазка. 

Повинно бути переглянуто принаймні 200 сперматозоїдів в світлі при 

об'єктиві × 100 і окулярі × 10, з іммерсійним маслом. Рекомендується 

проводити повторний підрахунок в разі, коли вміст морфологічно 
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нормальних сперматозоїдів коливається біля значення 4%. Підрахунок 

зручно проводити за допомогою лабораторного лічильника клітин. 

Голівка нормального сперматозоїда повинна бути гладкою, з чітким 

овальним контуром, акросома займає 40-70% області голівки, в зоні 

акросоми - не більше 2 маленьких вакуолей. Довжина головки 3,7-4,7 мкм, 

ширина 2,5-3,2 мкм. Шийка нормального сперматозоїда тонка, її довжина 

дорівнює довжині голівки, вісь шийки повинна збігатися з центральною 

віссю голівки. Цитоплазматичесна крапля розглядається як аномальна, якщо 

її розміри перевищують 1/3 розміру голівки. Основна частина джгутика 

повинна мати однаковий діаметр по всій довжині (близько 45 мкм - 

приблизно в 10 разів довше довжини голівки). 

Мінімальне референтне значення нормальних форм - 4% (довірчий 

інтервал - 3,0-4,0). Оцінка морфології аномальних сперматозоїдів 

проводиться по 4 параметрам [21, 36]: 

- Дефекти голівки. Розмір, форма, вакуолізація, аномальна акросома, 

подвійна голівка. Сперматозоїди типу «шпилькова голівка» оцінюються в 

тому випадку, якщо їх більше 20%. 

- Дефекти шийки і середнього відділу джгутика. Відсутність джгутика, 

відсутність прикріплення джгутика, асиметричне прикріплення джгутика, 

товстий, тонкий або вигнутий середній відділ джгутика, відсутність 

мітохондріальної спіралі. 

- Дефекти джгутика. Короткий, подвійний, шпількообразний, вигнутий, 

закручений, неправильної товщини. Вільні джгутики не підраховуваються. 

- Аномальна цитоплазматична крапля. Крапля розміром більше 1/3 

нормальної голівки. Підвищена кількість сперматозоїдів з краплею може 

бути при короткому часу утримання і частих еякуляції. 

Специфічна патологія відзначається, якщо все або абсолютна більшість 

сперматозоїдів пацієнта мають однакові дефекти (глобулозооспермія - 

округлі голівки, мікроголовки при синдромі ацефалічних сперматозоїдів, 

потовщені укорочені джгутики при дисплазії фіброзної оболонки джгутиків). 
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Якщо будь-яка специфічна патологія сперматозоїдів більше 20% - це також 

повинно бути відображено в бланку аналізу. 

Індекс тератозооспермії показує середню кількість дефектів на 1 

аномальний сперматозоїд і обчислюється за формулою: 

(a + b + c + d)/Е = TZI (teratozoospermia index), 

де a - кількість сперматозоїдів з дефектами голівки; b - з дефектами 

шийки; c - з дефектами джгутика; d - з цитоплазматичними краплями; Е - 

загальна кількість аномальних сперматозоїдів. 

Підрахунок концентрації незрілих статевих клітин (НСК) і 

нейтрофільних лейкоцитів на пофарбованому мазку. 

Якщо підрахунок концентрації НСК утруднений в гемоцитометрі, їх 

підраховують на пофарбованому мазку. 

Слід порахувати кількість на 100 сперматозоїдів [21, 36]: 

СН = Н / 100 × С, 

де СН - концентрація НСК; Н - кількість НСК на 100 сперматозоїдів; С 

- концентрація сперматозоїдів (%). 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

При проведенні первинної оцінки якості сперми отримані наступні 

дані, відображені в таблиці 3.1. 

В результаті клінічних досліджень еякуляту 50 чоловіків, які 

звернулися для виконання сперміологічного аналізу в зв'язку з первинним 

або вторинним безпліддям, тільки у 12% показники еякуляту - в нормі; а у 

88% є зміни, що призвели до безпліддя.  

У 88% випадків (44 з 50 зразків) виявлена патозооспермія. Найбільш 

поширеною (83%) формою порушень було порушення рухливості 

сперматозоїдів, в половині випадків воно поєднувалося з порушеннями 

морфології. Частота виявлення астенозооспермії склала 42% (21 з 50 зразків), 

астенотератозоосперміі - 26% (13 зразків) і олігоастенотератозоосперміі - 

14% (7 зразків) ( таблиця 3.1, рис. 3.1). 

 

Таблиця 3.1. Частка нормозооспермії і різних форм патозооспермії у 

чоловіків з безпліддям в шлюбі і / або з порушеннями репродуктивної 

системи 

Діагноз Кількість 

обстежуваних 

Відсоток 

патології, % 

нормозооспермія 6 12 

астенозооспермія 21 42 

астенотератозооспермія 13 26 

олігоастенотетратозооспермія 7 14 

азоо- і криптозооспермія 2 4 

олігоастенозооспермія 1 2 

Всього 50 100 
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Рис. 3.1. Частка нормозооспермії і різних форм патозооспермії у 

чоловіків з безпліддям в шлюбі і / або з порушеннями репродуктивної 

системи. 

 

Нормозооспермія виявлена в 6 (12%) з 50 досліджених зразків (рис. 3.1, 

табл. 3.1). З них у трьох пацієнтів (n = 3; 50%) зразки еякуляту містили від 5 

до 9% морфологічно нормальних сперматозоїдів. У 33% (n=2) зразків з 

нормозооспермією частка морфологічно нормальних сперматозоїдів склала 

від 10 до 19%. Частка зразків з нормозооспермією з нижньою межею 

прийнятої норми (4%) склала 17% (рис. 3.2). 

Відсутність сперматозоїдів в еякуляті (азооспермія) або вкрай низька 

концентрація - сперматозоїдів виявлені тільки після згущення осаду еякуляту 

(криптозооспермія) - виявлені в 4% випадків (2 зразка) (рис. 3.1). 

Азооспермія і криптозооспермія є найбільш важкими формами 

патозооспермії. У переважній більшості випадків азооспермія пов'язана з 

12% 

42% 26% 

14% 

4% 
2% 

нормозооспермія астенозооспермія 

астенотератозооспермія олігоастенотетратозооспермія 

азоо- і криптозооспермія олігоастенозооспермія 
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рядом необоротних порушень роботи яєчок, що призводить до пригнічення 

сперматогенезу [30]. 

Такі порушення найчастіше пов'язані з генетичними, ендокринними, а 

також із запальними захворюваннями.  

При патозооспермії (за винятком зразків з азоо- і криптозооспермією, n 

= 42) в 27% зразків знайдено від 5 до 9% морфологічно нормальних 

сператозоїдів, в 8% випадків їх частка склала від 10 до 19%. Зразків з 

патозооспермією, що містять більше 19% морфологічно нормальних статевих 

клітин не виявлено (рис. 3.2). У 98% зразків з патозооспермією рухливість 

сперматозоїдів була знижена (рис. 3.3) 

 

Рис. 3.2. Частка морфологічно нормальних сперматозоїдів в зразках 

еякуляту з патозооспермією. 

 

В цілому серед всіх досліджених зразків еякуляту, що містять 

сперматозоїди (n = 48), частка зі зниженою рухливістю склала 88% (42 

зразка), а зі зниженим числом морфологічно нормальних форм - 44% (21 

зразки) (рис. 3.4). 
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Рис. 3.3. Частка прогресивно рухливих сперматозоїдів в зразках 

еякуляту з патозооспермією. 

 

Олігоспермія (знижений об’єм еякуляту) виявлена в 12% всіх зразків, 

при цьому в 97% випадків патологія поєднувалася з іншими порушеннями 

сперматогенезу (зниження концентрації, і/або морфології, і/або рухливості 

сперматозоїдів). Найбільш часто олігоспермія поєднувалася з 

астенозооспермією (39%), астенотератозооспермією (24%) і 

олігоастенотератозооспермією (24%). Об’єм еякуляту визначався кількістю 

насінної рідини, яка включає секрети придаткових статевих залоз - 

насіннєвих пухирців, передміхурової залози, бульбоуретральних і 

парауретральних залоз. Визначення основних продуктів їх секреції в 

насіннєвій плазмі (фруктози насіннєвих міхурців, цинку, кислої фосфатази, 

лимонної кислоти, карнітину, гліцерофосфохоліну, нейтральної α-

глюкозидази придатка яєчка) використовують для з'ясування можливих 

причин безпліддя [37]. Порушення роботи кожної з цих залоз може привести 

до зменшення об'єму еякуляту. 
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При оцінці фертильності чоловіків істотним фактором прогнозу 

настання вагітності є запліднююча здатність еякуляту. В першу чергу вона 

залежить від концентрації, частки прогресивно рухливих і морфологічно 

нормальних сперматозоїдів [9, 10]. 

Рухливість сперматозоїдів є одним з ключових факторів, що 

обумовлює доставку батьківського генетичного матеріалу до яйцеклітини. 

Рухливість забезпечується компактним розташуванням структур, 

відповідальних за рух джгутика сперматозоїда, функціонуванням ферментів 

гліколізу (анаеробні процеси) і дихального ланцюга мітохондрій (аеробні 

процеси) [6, 23]. Порушення кожної складової може впливати на зниження 

рухливості сперматозоїдів. Гетерогенність причин і механізмів, що 

призводять до астенозооспермії, значно ускладнює вивчення її етіології та 

патогенезу. Одним із способів виявлення механізмів, залучених в 

забезпечення рухливості сперматозоїдів, є вивчення ультраструктури 

джгутика. Електронно-мікроскопічне дослідження сперматозоїдів при різних 

формах патозооспермії і порушення фертильності у чоловіків дозволяє 

виявляти порушення ультраструктур сперматозоїдів - наявність і стан 

акросоми, аномалії головки, компактизації хроматину, будови джгутика і 

інших компонентів. 

Морфологічно аномальні сперматозоїди мають низку біологічних 

властивостей, що призводять до зниження фертильності і ймовірності 

запліднення. Вони мають більш низьку в порівнянні з нормальними 

клітинами швидкість прямолінійного руху, меншу частоту коливань 

джгутика і здатність до проникнення через блискучу оболонку яйцеклітини 

(zona pellucida). При аномальній морфології сперматозоїди повільніше 

пересуваються в слизу шийки матки, яка стає для них складнопрохідною або 

нездоланним бар'єром. Сперматозоїди з морфологічними дефектами зазвичай 

мають знижений потенціал до запліднення, що залежить від типу аномалії, і 

можуть також містити аномальний генетичний матеріал. морфологічні 
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дефекти (особливо дефекти головки, акросоми), що корелює з підвищеною 

фрагментацією ДНК, рівнем анеуплоїдії і вмістом незрілого хроматину [38]. 

Описані порушення сперматогенної функції у чоловіків можуть 

виникати в результаті впливу різних факторів як на організм, що 

розвивається внутрішньоутробно, так і на організм дорослого. Відомо, що 

фактори способу життя (харчування, вживання алкоголю, куріння, стрес, 

негативні екологічні фактори, професійні шкідливості) надають 

несприятливий вплив на чоловічу репродуктивну систему. Оскільки процеси 

диференціювання статевих клітин в сперматогенному епітелію протікають 

безперервно, процес сперматогенезу вразливий на молекулярному, 

клітинному, тканинному і органному рівнях при дії факторів [15-18].  

Вивченню впливу різних чинників на сперматогенез присвячено значну 

кількість робіт. В оцінюванні гаметотоксичного і гонадотоксичного ефектів 

впливу ряду хімічних, фізичних і біологічних факторів показано, що фактори 

середовища можуть викликати генні, хромосомні, геномні, гаметотоксичні і 

ембріотоксичні дефекти, порушуючи унікальний процес поділу статевих 

клітин - мейоз, диференціювання і резерв гамет, а також запліднення і 

розвиток ембріонів [16-19]. 

Безпліддя пари може бути обумовлено вірусною (вірус простого 

герпесу, цитомегаловірус і ін.) або бактеріальною інфекцією. Показано, що 

вірусоносійство не завжди негативно відбивається на показниках 

спермограми, але може проявлятися порушенням фертильності. У партнерок 

пацієнтів з вірусною або бактеріальною інфекцією частіше зустрічається 

невиношування вагітності [20, 39]. 

Характеристика стану сперматогенезу і оцінка фертильності, 

включаючи прогноз ймовірності настання вагітності, є найбільш важливим 

завданням при досягненні чоловічого фактора безпліддя. Грунтуючись тільки 

на результатах семіологічного аналізу, не завжди можна однозначно оцінити 

фертильність і репродуктивний статус пацієнта. Знижені значення кількості і 

якості сперматозоїдів не є абсолютним показанням для призначення 
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лікування або застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

Показано, що навіть в разі значних відхилень параметрів еякуляту від 

нормативних значень застосування допоміжних репродуктивних технологій 

рекомендовано тільки після етіотропного лікування [22]. За результатами 

комплексного обстеження пари можна визначити, чи потрібно проведення 

лікування перед плануванням вагітності і чи слід рекомендувати 

продовжувати спроби зачаття природним шляхом. 

Для цього необхідно враховувати стан як чоловічої, так і жіночої 

репродуктивної системи, а також їх поєднання. 
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ВИСНОВКИ 

1. У більшості (89%) пацієнтів з безпліддям в шлюбі і/або з 

порушеннями репродуктивної системи як мінімум один з основних 

показників еякуляту нижче норми. Найбільш часто зустрічаються формами 

патозооспермії з'явилися астенозооспермія і астенотератозооспермія.  

2. В результаті клінічних досліджень еякуляту 50 чоловіків, які 

звернулися для виконання сперміологічного аналізу в зв'язку з первинним 

або вторинним безпліддям, тільки у 12% показники еякуляту - в нормі; а у 

88% є зміни, що призвели до безпліддя.  

3. У 88% випадків (44 з 50 зразків) виявлена патозооспермія. Найбільш 

поширеною (83%) формою порушень було порушення рухливості 

сперматозоїдів, в половині випадків воно поєднувалося з порушеннями 

морфології. Частота виявлення астенозооспермії склала 42% (21 з 50 зразків), 

астенотератозоосперміі - 26% (13 зразків) і олігоастенотератозоосперміі - 

14% (7 зразків) 

4. Показано, що поширеність патозооспермії значно перевищує відому 

в даний час частоту вкладу чоловічого фактору в безпліддя в шлюбі.  

5. Показано, що порушення репродуктивної системи часто мають 

багатофакторну природу, а фертильність подружньої пари залежить від стану 

репродуктивної системи обох партнерів і їх сумісності. Однак з урахуванням 

високої поширеності патозооспермії у чоловіків з безпліддям слід зазначити, 

що роль чоловічого фактору в етіології безплідності і невиношуванні 

вагітності партнерками ще недостатньо вивчена, і необхідно приділяти 

більше уваги питанням репродуктивного здоров'я чоловіків. 
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