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SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI 

Andrologija - mokslas tiriantis ir sprendžiantis vyro vaisingumo ir potencijos problemas. 

Aspermija- nėra ejakuliato. 

Astenozoospermija- mažiau nei 50% spermatozoidų su progresiniu judrumu ( kategorija a ir b ). 

Azoospermija- nėra spermatozoidų ejakuliate. 

Chlamidijozė- sukėlėjas Chlamydia trachomatis. Vyrams pasireiškia uretritu. 

Epididymis- idiopatinis antsėklidžio nepraeinamumas. 

ESHRE- Europos žmogaus reprodukcijos ir embriologijos sąjunga. 

Gonorėja- sukėlėjas Neisseria gonorrhoeae. Infekcijai plintant, susergama prostatos, sėklinių 

pūslelių, sėklidžių uždegimu. 

Hemospermija- eritrocitai ejakuliate. 

Hipersemija- ejakuliato tūris daugiau nei 5ml. 

Hipogonadizmas– testosterono nepakankamumas. 

Idiopatinis - uždegiminis pabrinkimas. 

Impotentio  coeundi- lytinis nepajėgumas. 

Impotentio  generandi- nevisavertės spermos gamyba. 

Klinefelterio sindromas-  47 chromosomos, iš jų lyties chromosomos — XXY. 

Kriptorchizmas – kai abi sėklidės nenusileidžia į kapšelį. 

Kriptozoospermija - mažiau nei 1 mln. spermatozoidų/ 1ml. 

LH ir FSH - vyrams aktyvina testosterono sintezę, skatina spermijų brendimą ir išskyrimą. 

NAFA - NORDIC andrologų asociacija.  

Nevaisingumas ( infertilitas )- tai biologinė būklė, kai pora nenaudoja kontraceptinių priemonių 

vienerius reguliaraus lytinio gyvenimo metus, bet moteris nepastoja. 

Normozoospermija- normalaus ejakuliato rodikliai. 

Oligozoospermija- mažiau nei 20mln. spermatozoidų/ ml. 

Parvisemija- ejakuliato tūris mažesnis nei 2 ml. 

Polizoospermija- daugiau nei 250 mln. spermatozoidų/ ml. 

PSO- Pasaulio sveikatos organizacija, jos misija visuomenės sveikatos lygio gerinimas. Sveikata, 

kaip skelbiama PSO Konstitucijoje, tai visiška fizinė, psichikos ir socialinė gerovė, o ne šiaip ligos 

ar negalios nebuvimas. 

Teratozoospermija- mažiau nei 14% spermatozoidų su normalia morfologija. 

Varikocelė- tai sėklinio virželio venų išsiplėtimas. 

Vas deferens- įgimtas sėklinio latako trūkumas. 



 4 

TURINYS 

SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI.......................................................................... 3 psl. 

SANTRAUKA................................................................................................................. 5 psl. 

ĮVADAS.......................................................................................................................... 7 psl. 

I LITERAT ŪROS APŽVALGA.......................................................................... 10 psl. 

 1.1  Nevaisingumo problema.......................................................................... 10 psl. 

 1.2 Nevaisingumo sąvoka. Galimos priežastys............................................ 11 psl. 

  1.2.1  Pirminis spermatogeninis nepakankamumas............................... 13psl. 

  1.2.2 Obstrukcinė azoospermija............................................................ 13psl. 

  1.2.3 Genetiniai sutrikimai.................................................................... 14 psl. 

  1.2.4 Cistinė fibrozė.............................................................................. 16 psl.  

  1.2.5 Sėklidžių navikai.......................................................................... 16 psl. 

  1.2.6 Kriptoechizmas............................................................................. 16 psl. 

  1.2.7 Sėklidės mikrolitazė..................................................................... 17 psl. 

  1.2.8 Spermatozoidus surišantys antikūniai.......................................... 17 psl. 

  1.2.9 Varikocelė..................................................................................... 17 psl. 

  1.2.10 Hipogonadotropinis hipogonadizmas.......................................... 17 psl. 

  1.2.11 Vyro pridėtinių liaukų infekcija................................................... 18 psl. 

  1.2.12 Idiopatinis vyrų nevaisingumas................................................... 18 psl. 

 1.3 Spermatogenezė. Polimorfizmo reiškinys.............................................. 18 psl. 

 1.4 Veiksniai įtakojantys vyriškojo vaisingumo faktorius......................... 23 psl. 

 1.5 Spermos tyrimo norminiai dydžiai pagal PSO...................................... 26 psl. 

II TYRIMO MEDŽIAGA  IR METODAI..................... ...................................... 27 psl. 

 2.1 Spermograma, tyrimo metodika............................................................ 27 psl.  

III REZULTATAI  IR J Ų APTARIMAS.............................................................. 31 psl. 

IŠVADOS........................................................................................................................ 41 psl. 

LITERAT ŪRA............................................................................................................... 42 psl. 

PRIEDAI......................................................................................................................... 44 psl. 



 5 

SANTRAUKA 

Autorius:  Jelena Semionova 

Magistro baigiamojo darbo pavadinimas: Vyrų nevaisingumo problema Lietuvoje. Vyrų 

vaisingumo nustatymas panaudojant spermos tyrimą. 

Recenzentas: G. Butautaitė 

Darbo vadovas: prof. dr. A.Paulauskas 

Darbas atliktas: 2010 – 2011 m. Vytauto Didžiojo universitete, Biologijos katedroje;  

UAB „ Beta Medical  “ klinikoje „ Motina ir vaikas “ diagnostinėje laboratorijoje. 

Puslapių skaičius: 74 įskaitant priedus  

Paveikslų skaičius: 26 

Lentelių skaičius: 10 

Priedų skaičius: Priedas 1 - 1 psl., Priedas 2 -  1 psl., Priedas 3 - 1 psl., Priedas 4 - 1 psl., 

Priedas 5 - 1 psl., Priedas 6 –  14 psl., Priedas 7 – 8  psl., Priedas 8 – 4 psl.. 

PSO duomenimis  su vaisingumo sutrikimais pasaulyje susiduria kas šešta pora. Pakartotinai 

pastoti negali  dar 10-25% porų. Iš viso pasaulyje priskaičiuojama apie 50-80  milijonų žmonių, 

kenčiančių dėl nevaisingumo. Lietuvoje yra apie 50000  nevaisingų šeimų. Kasmet jų padaugėja 

dviem tūkstančiais. Dėl nevaisingumo šeimoje dažniau kenčia moterys (iki 40%); vyrų 

nevaisingumas sudaro taip pat nemažai – iki 30%. 15% atvejų problemų turi abu partneriai, ir 

maždaug tiek pat procentų priežastis išlieka nežinoma. 

Riziką išsivystyti nevaisingumui didina sekantys veiksniai: įgimtos ar įgytos lytinių organų 

ligos, buvusios lytinių organų, kirkšnies išvaržų, šlapimo pūslės, prostatos operacijos, infekcinės ir 

lytiškai plintančios ligos, darbas su toksinėmis medžiagomis, prasta mityba, badavimas, 

jonizuojanti radiacija, žalingi įpročiai (rūkymas, alkoholis, narkotikai). 

Daugumoje šalių nevaisinga šeima pradedama tirti pirmiausia įvertinant vyro spermą, tai 

nesudėtinga ir nebrangi procedūra. Spermatozoidų sugebėjimą apvaisinti lemia jų judrumas, 

koncentracija, morfologinės ir kitos savybės, kurios ir įvertinamos minėto tyrimo metu. Tačiau 

Lietuvoje vyrai šiam tyrimui ryžtasi jau esant įtarimams dėl jų nevaisingumo. Todėl šio 

Darbo tikslas: išsiaiškinti galimas vyrų nevaisingumo tyrimų galimybes Lietuvoje. 

Darbo uždaviniai:  

• Apžvelgti vyriškojo nevaisingumo priežastis,  

• Apibendrinti šiuolaikinius spermos tyrimo atlikimo metodus,  

• Įvertinti 2011 metų 50 atsitiktinai parinktų pacientų spermos tyrimo duomenis, 

• Atlikti spermatozoidų formos anomalijų pasiskirstymą tarp skirtingo amžiaus pacientų. 

 

 



 6 

 

SUMMARY 

Author:  Jelena Semionova 

Masters's final work name: Men infertility problem in Lithuania. Men fertility detection using 

sperm analyzis. 

Work guide: prof. dr. A.Paulauskas 

Work done: 2010 – 2011 m. in Vytautas Magnus University, Biology department;  

JSC „ Teksora klinika “  „ Motina ir vaikas “ diagnostic laboratory. 

Number of pages: 74 including dockets 

Number of illustrations: 26 

Number of tables: 10 

Number of dockets: Docket 1 - 1 pg., Docket 2 - 1 pg., Docket 3 - 1 pg., Docket 4 – 1 pg., Docket 

5 – 1 pg., Docket 6 – 14 pg., Docket 7 – 8 pg., Docket 8 - 4 pg.. 

By the WHO data, every sixth pair in the world faces with fertility problems. There not 

pregnant yet 10-25% of pairs. From around the world, at around 50-80 million people suffer of 

infertility. There are 50000 families in Lithuania who has fertility problem. Every year, thousands 

of their by- two. Women suffer from fertility more often than men (till 40%), men fertility is about 

30%.In 15% of cases the problems have both partners, and about the same per cent of the reasons 

remain unknown.  

Development increases the risk of infertility following factors: congenital or acquired genital 

disease, the former genitals, groin hernia, bladder, prostate surgery, infection and other sexually 

transmitted diseases, work with toxic substances, malnutrition, starvation, ionizing radiation, 

harmful habits (smoking, alcohol, drugs). 

In most of the countries family first of all begins to investigate the sperm of a man, this is a 

simple and inexpensive procedure. Sperm fertilization ability, due to their motility, concentration, 

morphological and other characteristics, which are assessed and referred to the investigation. 

However in Lithuania men are going for this investigation only under suspicion because of their 

infertility. That‘s why 

The aim of this work is: to clarify the possible male infertility research opportunities in 

Lithuania. 

Work tasks:  

• Rewiev causes of male infertility, 

• To make summary of semen modern research methods, 

• Rate of 2011 randomly selected 50 patients in the semen study, 

• To investigate sperm shape abnormalities between patients of different age. 
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ĮVADAS 

 

Gyvenime yra nemažai atvejų, kai norinčios susilaukti vaikų šeimos, jų nesulaukia. Šeima 

nevaisinga gali būti dėl moters, vyro ar abiejų jų negalėjimo turėti vaikų. Tačiau yra ir tariamo 

nevaisingumo atvejų, kai abu sutuoktiniai yra vaisingi, bet nesusilaukia palikuonių.  

Kada galima įtarti, kad šeima gali būti nevaisinga? Kai maždaug po vienerių metų lytinio 

gyvenimo, nevartodama kontracepcijos, moteris nepastoja. Apie 50% šeimų, norėdamos susilaukti 

vaikų, pastoja per pirmuosius 2 mėnesius, 90% – per metus, o 95% – antrų metų pabaigoje. 

Vadinasi, po 2–3 mėnesių bendro gyvenimo nepastojus jau galima pradėti išsamesnius vaisingumo 

tyrimus. Literatūroje galima rasti labai įvairių nuomonių dėl nevaisingumo priežasčių, manoma, kad 

šeimos nevaisingumą gali lemti: 

• Abiejų partnerių nevaisingumas – 15 – 30% atvejų, 

• Moterų nevaisingumas – 30 – 40% atvejų, 

• Vyrų nevaisingumas – 10 – 30% atvejų, 

• Neaiškios kilmės nevaisingumas – 5 – 10% atvejų, 

• Apie 1% procentą nevaisingumo priežasčių nepavyksta išaiškinti. 

Anksčiau buvo manoma, kad apie trečdalis šeimos nevaisingumo priežasčių glūdi moters 

organizme, trečdalis – vyrų (nenormali sėkla arba ejakuliacijos sutrikimai) ir likęs trečdalis – kai 

pakitimų aptinkama ir vyro, ir moters organizme. Tačiau pastaruoju metu itin didėja vyrų 

nevaisingumas, jis sudaro apie 50% visų nevaisingumo atvejų. 

Tiriant vyrus yra atliekama spermograma, urologinis ir endokrininis tyrimai, taip pat tyrimas 

nustatant urogenitalines infekcijas. Viena pagrindinių vyrų nevaisingumo priežasčių –

spermatogenezės sutrikimai, veikiantys spermos kokybę ar kiekį. Tačiau vyrų nevaisingumo 

priežastimi gali tapti ir anatominės kliūtys ar kiti veiksniai. Beveik pusei vyrų nevaisingumo 

priežasties nustatyti nepavyksta. Svarbiausias tyrimas, pasakantis apie vyro vaisingumą, – 

spermograma. Normalūs šio tyrimo rodikliai patvirtina vyro vaisingumą, bet spermatozoidų 

skaičiaus, judrumo, formos pakitimai rodo tik sumažėjusį savaiminio pastojimo šansą. Ypač tai 

svarbu suprasti šeimoms, kurios jau turi vieną ar daugiau vaikų, bet moteris, nevengdama nėštumo, 

negali vėl pastoti (antrinis nevaisingumas). Vyro tyrimas būtinas ir šiais atvejais, vaikų turėjimas 

dar neįrodo, jog vyro vaisingumas nepakitęs. 

Vyrai dažnai gėdijasi atlikti spermos tyrimą, kaip bet kuri liga, nevaisingumas nepaiso 

žmogaus socialinės padėties, proto ar išsilavinimo. Vyrų galimybės pagerinti pagrindinį vaisingumo 

veiksnį – spermos kokybę – palyginti su moterimis, kurios gali rinktis įvairią terapiją, labai ribotos. 

Įtaką vyrų nevaisingumui daro nuolat patiriamas stresas, pervargimas, darboholizmas. Sėklos 

gamybos procesas yra labai sudėtinga biologinė procedūra, kuri vyksta 72 dienas ir kuriai labai 
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lengva pakenkti. Spermatogenezės metu žmogaus kūnui reikia tam tikrų medžiagų, būtinų įvairiems 

vystimosi etapams – amino rūgščių, mikroelementų, vitaminų ir įvairių kitų medžiagų. Spartus 

gyvenimo ritmas, stresas, poilsio stoka kenkia ne tik visam spermatogenezės procesui, bet ir 

individualių spermatozoidų judrumui bei skaičiui. 

Vyrų nevaisingumo priežastimi gali tapti persirgtos vaikystėje ligos, anatomijos pokyčiai, 

todėl ypač svarbu tinkamai auginti ir prižiūrėti berniukus. Jei laiku atkreipti dėmesį, ar jų abi 

sėklidės yra kapšelyje, laiku būtų diagnozuojamas ir gydomas kriptorchizmas (nenusileidusios 

sėklidės). Visuotinai skiepijant nuo epideminio parotito (kiaulytės), šios vyrų nevaisingumo 

priežasties Lietuvoje turėtų nebelikti. Taigi, jei tiek medikai, tiek tėvai laiku pastebėtų sėklidžių 

pakitimus, tinkamai gydant infekcines šlapimo ir lytinių takų bei kitas ligas nevaisingumo bent dėl 

šių priežasčių ateityje būtų galima išvengti. 

Daugumoje šalių nevaisinga šeima pradedama tirti pirmiausia įvertinant vyro spermą, tačiau 

Lietuvoje kol kas dar įprasta, kad nepastojimo priežasčių pradedama ieškoti moteryje, o vyras lieka 

kaip ir nuošalyje. Todėl šio 

Darbo tikslas: išsiaiškinti galimas vyrų nevaisingumo tyrimų galimybes Lietuvoje. 
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Darbo uždaviniai:  

• Apžvelgti vyriškojo nevaisingumo priežastis,  

• Apibendrinti šiuolaikinius spermogramos atlikimo metodus,  

• Įvertinti 2011 metų 50 atsitiktinai parinktų pacientų spermos tyrimo duomenis, pagal 

nustatytą diagnozę. 

• Ištirti spermatozoidų formos anomalijų pasiskirstymą tarp skirtingo amžiaus pacientų. 
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1. LITERAT ŪROS APŽVALGA 

1.1 Nevaisingumo problema 

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, šeimose, nesusilaukiančiose vaikų, 

nevaisingos būna 50%- moterų, 40%- vyrų ir dar apie 10% atvejų priežastis lieka neaiški. 

Daugumoje šalių nevaisinga šeima pradedama tirti pirmiausia įvertinant vyro spermą, tačiau 

Lietuvoje kol kas dar įprasta, kad nepastojimo priežasčių  pradedama ieškoti moteryje, o vyro 

nevaisingumo faktorius lieka nuošaly. Moteris lankosi pas ginekologą, jai atliekama daug sudėtingų 

ir brangių tyrimų, o vyrą ištirti tarsi pamirštama. Praktikoje yra buvę atvejų, kai moteris tirta ir 

gydyta dėl nevaisingumo kelerius metus, o atlikus rutininį spermos tyrimą, paaiškėja, jog šeimoje 

nesusilaukta vaikų dėl to, kad vyro ejakuliate nėra spermatozoidų, arba jų nėra pakankamas kiekis 

apvaisinimui, ar randama spermatozoidų judrumo pakitimai.  

Vyro spermos tyrimas - nesudėtinga ir nebrangi procedūra. Spermatozoidų sugebėjimą 

apvaisinti lemia jų judrumas, koncentracija, morfologinės ir kitos savybės, kurios ir įvertinamos 

minėto tyrimo metu. Pagrįstai galima tvirtinti, kad spermos kokybę blogina gyvenimo būdas. 

Dažnai vyras net nejunta, jog serga, dėl to nesikreipia į urologą ar andrologą ir dėl to liga 

negydoma.  

Alkoholio, narkotikų vartojimas, rūkymas, dažnas lankymasis pirtyse (neigiamas karščio 

poveikis), darbas su pesticidais, herbicidais, įgimtos, persirgtos ar lėtinės infekcinės prostatos ir kitų 

lytinių organų ligos daro neigiamą poveikį spermatogenezei. Anabolinių steroidų naudojimas 

sportuojant, siekiant užsiauginti didesnę raumenų masę gali visiškai prislopinti spermatozoidų 

gamybą.. Taip pat turi įtakos kai kurie susirgimai: cukrinis diabetas, skydliaukės ligos, 

chemoterapija ar rentgenoterapija gydant vėžines ligas. Pasitaiko genetinių priežasčių kurios esamu 

laiku yra tiriamos ir yra prieinamas diagnozavimas kiekvienam norinčiam įsitirti. Nemažą reikšmę 

turi vartojami vaistai (sulfasalazinas, nifedipinas, cimetidinas, propranololis ir kt.). Kai kada 

nustatomas imunologinis nevaisingumas tarp vyro ir moters. Blogą vyro spermos kokybę lemia dar 

daug kitų faktorių, kai kurie jų nėra visiškai aiškūs ir šiuolaikiniam mokslui.  

Atlikus spermos tyrimą galima atsakyti į daugelį nevaisingai šeimai iškylančių klausimų. 

Esant pakitimams, vyrą konsultuoja ir gydo gydytojas andrologas. 2006 metais Lietuvos 

vaisingumo asociacija didžiuosiuose miestuose surengė pirmąjį seminarų ciklą "Jei nesulaukiate 

gandrų..." kuriame teko dalyvauti kaip laboratorines diagnostikos atstove vyrų nevaisingumo 

klausimais. Remiantis šios asociacijos narių apklausos rezultatais net 25% šeimų nevaisingos dėl 

vyro sveikatos sutrikimų, 31,8% - dėl moters sveikatos problemų, 29,5%- dėl abiejų partnerių. Per 

13% šeimų gydytojai nenustato nevaisingumo priežasties. Tad šie duomenys patvirtina, kad 

tautosakos epitetus apie negalinčią susilaukti vaikų moterį teks keisti, nes nevaisingų vyrų daugėja. 
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Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, Pasaulyje kas šešta pora susiduria su 

vaisingumo sutrikimais. Pakartotinai pastoti negali dar 10-25% porų, jau turinčių vaikų. 

Epidemiologinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje yra apie 50 tūkstančių nevaisingų šeimų ir kasmet 

stebima tų porų padaugėjimas (Lukošiūtė, 2006). 

 

1.2 Nevaisingumo sąvoka. Galimos priežastys 

Nevaisingumas- tai biologinė būklė, kai pora nenaudoja kontraceptinių priemonių vienerius 

reguliaraus lytinio gyvenimo metus, bet moteris nepastoja (Assche et al., 1996). 

Iš šio apibrėžimo galima padaryti prielaidą, kad vyrų nevaisingumas – tai negalėjimas 

apvaisinti moters per vienerius metus, porai gyvenant normalų lytinį gyvenimą ir nenaudojant 

kontracepcijos priemonių.  

Vyrų nevaisingumo priežastys gali būti įgytos arba įgimtos. Remiantis įvairia literatūros 

statistika, įgytos priežastys yra dažnesnės. Tai lytinių takų infekcijos (chlamidiozė, gonorėja, sifilis, 

virusai, vaikiškų infekcijų sukėlėjai – raudonukės, parotito), patekusios į sėklides ir sukėlusios jų 

uždegimus. Nevaisingumą sukelia ir įgimtos sėklidžių ar sėklinio prielipo anomalijos 

(nenusileidusios sėklidės ir kt.). Nevaisingumo priežastimi gali būti venų išsiplėtimai apie sėklides 

ir jų augliai. Ypač pavojingos infekcinės ligos 8–15 m. amžiaus berniukams. Nemažai vyrų tampa 

nevaisingi po lytinių organų traumų. Įvairios ligos – priekinės hipofizės dalies, skydliaukės – gali 

turėti įtakos spermatozoidų gamybai sėklidėse ar hormoninei veiklai. Gimsta berniukai su 

hidrocelėmis, kriptorchizmu. Nors tai koreguojama operacijomis, bet ir po jų berniukas gali likti 

nevaisingas (Assche et al., 1996). 

Iš kitų priežasčių galima paminėti įvairios kilmės pooperacinį nevaisingumą, taip pat 

uždegimo sukeltus pakitimus, sistemines ligas sėklidės navikus. Taip pat spermos pakitimų 

atsiranda tiems vyrams, kurie vartoja įvairių hormoninių preparatų, anabolinių steroidų – per ilgą 

laiką jie, veikdami vyrų hormonų sistemą, sutrikdo spermatozoidų gamybą. Vienas iš reikšmingų 

nevaisingumo atsiradimo veiksnių yra spindulinis arba chemoterapinis gydymas. Toks gydymas 

veikia spermatogenezę ir dažniausiai, nors dabar didelė dalis onkologinių ligų yra išgydomos, 

tačiau  po jų spermatogenezės procesas nebeatsinaujina (Rijnders, 2003).  

Yra ir viena išskirtinė nevaisingumo priežastis, įgyta sąmoningai – tai sterilizacija. Lietuvoje 

tokių atvejų nėra daug, tačiau Skandinavijos ar kitose šalyse ši procedūra gana populiari.  

Vyrai gali būti nevaisingi ir dėl psichoseksualinių priežasčių. Tai įgimta ar įgyta impotencija, 

lytinio akto technikos nesklandumai, priešlaikinis sėklos išsiliejimas. Ypač neigiamai veikia lytinio 

akto nutraukimas, ilgainiui sukeliantis impotenciją ir kitą lytinio akto patologiją. Vyrų 

nevaisingumas išsivysto neretai dėl įvairių neurologinių sutrikimų. To priežastis– auklėjimo 
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trūkumai šeimoje, visuomenėje tvyranti sena pažiūra į „vyriškumo“ išaukštinimą, ypač nenorą 

pripažinti save „ne vyru“ (Radišauskienė et al., 2003). 

Ypač svarbu vaisingumą saugoti, t. y. pasirinkti sveiką gyvenimo būdą – tinkamai maitintis, 

vengti svaigalų, narkotikų, rūkymo. Nereikia pamiršti, kad nevaisingumas gali išsivystyti ir dėl – 

nutukimo, tuberkuliozės, širdies, inkstų ir kitų vyrų ligų, ypač sunkių jų formų. 

2009 metų gegužės 4-6 dienomis Baltijos šalių andrologų asociacijos surengtoje tarptautinėje 

konferencijoje, Rygoje, kurioje man teko dalyvauti kaip Lietuvos delegacijos atstovei (Priedas 1), 

Danijos andrologų asociacijos narys profesorius Niels Jorgensen savo pranešime teigė, kad nereikia 

pamiršti paprastų kasdieninių veiksnių įtakojančių vyriškumo faktorių. Profesorius pateikė įdomius 

faktus, kad jau yra pasiekti patikimi mokslinių tyrimų rezultatai teigiantys, kad mobilūs telefonai 

neigiamai veikia spermatozoidų kokybę ir kiekį. Nustatyta, kad vyrų, kurie nešiojo mobilius 

telefonus ant juosmens ar kelnių kišenėje, mažiau nei per metus spermos rodikliai pablogėja 20-

30%. Net jei nekalbama telefonu, jis duoda neigiamus signalus, ieškodamas tinklo ryšio (Jorgensen  

et al., 2009).  

Pasak profesoriaus Niels Jorgensen šiluma — vyrų lytinių liaukų priešas. Praleidus 85oC 

laipsnių pirtyje dvidešimt minučių, žymiai sumažėja spermatozoidų kokybė ir kiekis. Visą savaitę 

po pirties jis išlieka žemo lygio, vėliau per 5 savaites pamažu grįžta į senas vėžias. Pokyčiai nėra 

negrįžtami, bet planuojant vaikus geriau vengti pirčių bent 3 mėnesius. Tam, kad išaugtų nauja 

sveika spermatozoidų karta, reikia 10 savaičių. Taip pat vyrui pavojingas peršalimas, angina arba 

gripas. Po šių ligų 3 mėnesius krinta spermos kokybė. Tik po 5 mėnesių reprodukcinė vyro sveikata 

normalizuojasi (Jorgensen et al., 2009). 

Profesoriaus Niels Jorgensen žodžiais, sportuoti sveika, tačiau reikia žinoti, kad bet koks 

sportas, susijęs su sunkumų kilnojimu, gali neigiamai paveikti reprodukcinę sistemą. Vyriškus 

hormonus gaminančios ląstelės taip pat kenčia ir nuo alkoholio. Egzistuoja ir tokia liga, kaip 

alkoholinis hipogonadizmas– testosterono nepakankamumas. Gerdami daug alkoholio vyrai 

rizikuoja būti „kastruotais“. Alkoholis ypatingai kenkia lytinės brandos metu.  

Kaip jau minėta, vyrų nevaisingumo priežastimi gali tapti persirgtos vaikystėje ligos, 

anatomijos pokyčiai, todėl ypač svarbu tinkamai auginti ir prižiūrėti berniukus. Jei pediatrai ir 

berniukų tėvai atkreiptų dėmesį, ar jų abi sėklidės yra kapšelyje (tai ypač patogu padaryti maudant), 

laiku būtų diagnozuojamas ir gydomas kriptorchizmas (nenusileidusios sėklidės). Visuotinai 

skiepijant nuo epideminio parotito (kiaulytės), šios vyrų nevaisingumo priežasties Lietuvoje turėtų 

nebelikti. Taigi, jei tiek medikai, tiek tėvai laiku pastebėtų sėklidžių pakitimus, tinkamai gydant 

infekcines šlapimo ir lytinių takų bei kitas ligas nevaisingumo bent dėl šių priežasčių ateityje būtų 

galima išvengti.(Jorgensen et al., 2009). 
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Darbas kompiuteriu daugiau nei 4-5 valandas iš eilės perkaitina lytines liaukas, o tai 

neigiamai veikia jų funkciją. Net gi plastikiniuose vandens buteliuose yra į estrogenus panašios 

medžiagos, kurios slopina reprodukcinę sistemą. Nors vyrų nevaisingumo gydymas dar nėra labai 

veiksmingas, svarbiausia rasti nevaisingumo priežastį ir ją pašalinti (Jorgensen et al., 2009). 

 

1.2.1 Pirminis spermatogeninis nepakankamumas 

Pirminis spermatogeninis nepakankamumas apibūdinamas kaip susilpnėjusi spermatogenezė, 

sukelta priežasčių kitokių nei pagumburio- hipofizės ligos. Sunkios pirminio spermatogeninio 

nepakankamumo formos kliniškai pasireiškia kaip neobstrukcinė azoospermija (Bogdanskienė, 

2007). 

Spermatogenezės sutrikimai sėklidėse yra pati dažniausia prastos spermos kokybės priežastis. 

Paprastai vyras neturi jokių nusiskundimų, tačiau yra nevaisingas. Atidžiau tiriant galima pastebėti, 

kad šių vyrų sėklidės yra kiek mažesnės nei vidutinės, taip pat lytinio hormono FSH koncentracija 

kraujyje yra padidėjusi. Jei FSH koncentracija kraujyje yra per žema, hormoninių injekcijų kursai 

pagerins spermos kokybę (Steponavičienė, 2008). 

Iš anksčiau minėtų nevaisingumo priežasčių galima susisteminti vyriškojo nevaisingumo 

faktorius:  

Įgyti faktoriai:  

• Egzogeniniai faktoriai (medikamentai, citotoksiniai vaistai, karštis, švitinimas); 

• Trauma; 

• Sėklidės užsisukimas; 

• Použdegiminiai pakitimai (orchitas); 

• Sisteminiai susirgimai (inkstų funkcijos nepakankamumas, kepenų cirozė); 

• Sėklidės navikai; 

• Varikocelė (Varikocelė – sėklinio virželio venos išsiplėtimas).  

Įgimti faktoriai:  

• Anarchija; 

• Sėklidės disgenėzė/ criptorchidizmas; 

• Spermatogeninis sustabdymas (brendimo sustabdymas); 

• Užuomazginių ląstelių aplazija (Sertoli ląstelių sindromas); 

• Genetinės anomalijos (Klinefelter‘io sindromas, Y chromosomų delecijos).  

 

1.2.2 Obstrukcinė azoospermija 

Obstrukcinė azoospermija reiškia spermatozoidų ir spermatogeninių ląstelių nebuvimą 

spermoje ir postejakuliaciniame šlapime dėl abipusės sėklinių latakų obstrukcijos. 
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Klasifikacija:   

• Intratestikulinė obstrukcija; 

• Epididymio obstrukcija;  

• Vas deferens obstrukcija; 

• Ejakuliacinio latako obstrukcija.  

Įgimta ar įgyta pilna sėklini ų latakų obstrukcija dažniausiai susijusi su: 

• Mažu spermos kiekiu; 

• Sumažėjusia ar išnykusia spermos fruktoze ir rūgščia pH; 

• Sėklinės pūslelės dažnai išsiplėtusios, tiriant TRUS. 

Tipiniai klinikiniai radiniai:  

• Normalus sėklidžių tūris; 

• Padidėjęs ir sukietėjęs epididymis; 

• Mazgai epididymyje ar Vas deferens; 

• Nebuvimas ar dalinė Vas deferens atrezija; 

• Uretrito ar prostatito požymiai; 

• Prostatos DRT pakitimai (Bogdanskienė, 2007). 

 

1.2.3 Genetiniai sutrikimai 

Chromosominės anomalijos nustatomos 5,8% nevaisingų vyrų (4,2% lytinių chromosominių 

anomalijų ir 1,5% autosominių anomalijų). 

1.2.3.1 Pretestikulinės priežastys 

1.2.3.1.1 Pagumburio ligos 

• GnRH receptoriaus defektas. GnRHR genas (OMIM 138850) yra 4 chromosomoje - 4q21. 

Ligoniams būdingas nevaisingumas, vėlyvas lytinis brendimas, sumažėjusios sėklidės. Būna 

sumažėjusi FSH, LH, testosterono koncentracija. 

• Kalmano sindromas. Gimsta 1/10,000 - 60,000 naujagimių. Kalmano sindromui būdinga 

anosmija, lūpos ir gomurio nesuaugimas, kurtumas, kriptorchizmas, spalvinis aklumas. Dažnai būna 

tik vienas iš anksčiau minėtų simptomų. Paveldimas susijusiu su X chromosoma ir autosominiu 

būdu. Kalmano sindromo priežastis– sutrikusi GnRH produkuojančių neuronų migracija į 

pagumburį. Geriausių gydymo rezultatų pasiekiama skiriant FSH ir choriongonadotropiną (Punab, 

2011). 

1.2.3.1.2 Posmegeninės liaukos ligos 
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• Izoliuotas LH deficitas (fertilus eunuchas). LH geno lokalizacija - 19q13.32.Esant izoliuotam 

LH deficitui būna sumažėjusi LH koncentracija, FSH koncentracija normali. Kūno sandara – 

eunuchoidinė, didelės sėklidės, mažas ejakuliato kiekis. Spermių koncentracija nepakankama.  

• Izoliuotas FSH deficitas. Labai reta priežastis. Pacientams nustatoma oligozoospermija, LH 

koncentracija normali, sumažėjęs FSH kiekis (Punab, 2011). 

1.2.3.2 Testikulinės priežastys 

• Klainfelterio sindromas. Klainfelterio sindromu sergantys berniukai ir vyrai turi papildomą X 

chromosomą. Papildoma chromosoma paveldima, jei chromosomų neišsiskyrimas įvyksta tėvo ar 

motinos gametogenezės metu. Dažniausias nustatomas kariotipas 47,XXY (80 % - 90 % atvejų). 

Apie 10 % – mozaika (46,XY/47,XXY). Dar retesni kariotipo variantai - 48,XXXY; 48,XXYY; 

49,XXXXY; 49,XXXYY. Iš 1000 naujagimių berniukų vienas gimsta sergantis Klainfelterio 

sindromu. Liga dažniausiai nustatoma suaugusiems. Diagnozė nustatoma kariotipo tyrimu. 12 – 14 

metų amžiuje – nustatomi hormonų koncentracijos pakitimai: FSH padidėjęs, LH sumažėjęs, 

estradiolio koncentracija aukšta, testosterono mažiau nei norma. Dažniausiai būna azoospermija. Iki 

1996 m. nevaisingumas nebuvo gydomas. 1996 m. pradėtas naudoti TESA metodas (Altmäe, 2011). 

• XX chromosomų sutrikimai. Dažniausia priežastis – SRY geno translokacija ant X 

chromosomos netolygaus krosingoverio metu. Pacientai nedidelio ūgio, turi mažas, minkštas 

sėklides (Altmäe, 2011). 

• Y chromosomos mikrodelecijų sindromas. Y chromosomos ilgojo peties mikrodelecijų 

atvejais gali būti azoospermija, sunki oligozoospermija, vidutinio sunkumo oligozoospermija, 

lengva oligozoospermija. Y chromosomos mikrodelecijos metu netenkama AZFa ar (ir) AZFb ar 

(ir) AZFc, esančių Y chromosomoje ilgajame petyje. Y chromosomos mikrodelecijos paveldimos 

susijusiu su Y chromosoma būdu. Dažniausia nauja mutacija, kurią iš tėvo paveldi sūnus. 

Nevaisingumą lemia ne vieno geno mutacija, bet visų tame regione esančių genų delecija. Žemiau 

parodytas regionas ir jame esantys genai: 

AZFa→ 1.DFFRY, 2.DBY, 3.UTY, 4.TB4Y 

AZFb→ 1.EIF, 2.RBM 3.AY 4.PRY 5.TTY2 

AZFc→ 1.DAZ, 2.BPY2, 3.PRY, 4.CDY 

1 iš 2000 – 1 iš 3000 vyrų yra nevaisingas dėl Y chromosomos delecijų ir mikrodelecijų. 5%-

10% vyrų, kuriems nustatoma azoospermija ar sunki oligozoospermija turi Y chromosomoje AZF 

srities mikrodeleciją. Y chromosomos mikrodelecijos atveju vyrai būna normaliai išsivystę. Retai 

būna mažos sėklidės ir (ar) kriptorchidizmas. Hormonų tyrimai – padidėjęs FSH kiekis. Kiti tyrimai 

normalūs. Sėklidės biopsija – SCOS būdingi pakitimai, t.y nėra germinacinių ląstelių, jei yra AZFb 

regiono delecija. Esant Y chromosomos mikrodelecijos sindromui siūloma intracitoplazminė 
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spermatozoido injekcija, jei yra spermatozoidų spermoje. Jei yra azoospermija – naudojama TESA 

(testikulinė spermatozoidų ekstrakcija) ir intracitoplazminė spermatozoido injekcija. Jeigu yra 

AZFc regiono mikrodelecija – spermatozoidai TESA būdu išgaunami ir gydymo rezultatai 

sėkmingi. Jeigu yra AZFa ir (ar) AZFb gydymo rezultatai prasti, nes dažniausiai būna SCOS 

sindromas. Tėvams turi būti nurodoma, kad berniukas paveldės iš tėvo Y chromosomą ir labai 

didelė tikimybė, kad bus nevaisingas, tačiau mergaitė bus sveika (Navarro – Costa, 2010). 

 

1.2.3.3 Posttestikulinės priežastys 

Nejudrių žiuželių sindromo (Kartagenerio sindromas) metu būna dineino geno mutacija. Dėl 

mutacijos sutrinka normalus žiuželių funkcionavimas. Ligoniai būna nevaisingi. 

Abipusis sėklinio virželio nebuvimas. Priežastis – vieno arba abiejų cistinės fibrozės geno 

CFTR alelių mutacija. Esant šių alelių mutacijai sutrinka mezonefrinių latakų formavimasis ir šie 

ligoniai taip pat gali turėti šalinimo ir lytinės sistemos vystymosi anomalijų. Dažniausia 

obstrukcinės azoospermijos priežastis. Mažiau negu 2 ml ejakuliato, nėra spermoje spermių, 

nečiuopiami abipus sėkliniai latakai(Altmäe, 2011). 

 

1.2.4 Cistinė fibrozė 

Cistinė fibrozė- fatalinis autonominis- recesyvinis sutrikimas, dažniausia genetinė Caucasians 

rasės liga. Tai VII chromosomoje esančio tam tikro geno mutacija. Dėl šios mutacijos sutrinka 

chloro, natrio ir vandens apykaita ląstelėje, kurios pasekmė - ląstelės mažiau išskiria vandens. Vyrai 

su šiuo sutrikimu yra azoosperminiai dėl įgimto abipusio Vas deferens nebuvimo. Jei vyras neturi 

abipusiai Vas deferens, svarbu jį tirti dėl cistinės fibrozės mutacijų (Bogdanskienė, 2007).  

 

1.2.5 Sėklidži ų navikai 

Sėklidžių vėžiu sergančio vyro spermos kokybė dažnai būna bloga po spindulinio ir 

chemoterapinio gydymo. Kai kuriems vyrams šie pakitimai yra laikini, tačiau dalies vyrų spermos 

kokybė laikui bėgant nepagerėja. 5- 10% sėklidės vėžių anamnezėje buvęs kriptorchizmas, t.y. 

sėklidės nenusileidimas į kapšelį (Steponavičienė, 2007). 

 

1.2.6 Kriptoechizmas 

Kriptorchizmas yra dažniausia vyrų genitalijų anomalija, nustatoma  2–5% naujagimių. Trijų 

mėnesių amžiaus berniukams dažnis spontaniškai sumažėja iki 1–2%. Jei berniuko sėklidės po 

gimimo yra nenusileidusios į kapšelį yra rizika, kad spermos kokybė vėliau bus prasta. Ši būklė turi 

būti kaip galima anksčiau gydoma, nes kuo ilgiau sėklidės bus aukštesnės temperatūros sąlygomis, 

tuo didesnė tikimybė, kad spermos kokybė bus pakitusi. Tačiau tėvystės dažnis vyrams su 
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vienpusiu kriptorchizmu- 89,7% labai panašus į tėvystės dažnį vyrų be kriptorchizmo- 93,7%  

(Assche et al., 1996 ). 

 

1.2.7 Sėklid ės mikrolitazė 

Sėklidės mikrolitiazė. Nustatoma 0.6–9% vyrams, kurių sėklidės tirtos ultragarsu. Pakitimai 

randami vyrams su sėklidės navikais, kriptorcizmu, sėklidžių disgeneze, sėklidžių apsisukimu ir 

atrofija, Kleifeltrio sindromu, hipogonadizmu, vyrišku pseudohermafrodizmu, varikocele, 

epididymio cistomis, plaučių mikrilitiaze, bet glaudaus ryšys su Hodgin’o limfoma nėra aiškus. 

Hipotezė, kad tai – iki vėžinis susirgimas (Žilaitienė, 2009). 

 

1.2.8 Spermatozoidus surišantys antikūniai 

Kai kurių vyrų organizme vyksta antikūnių gamyba, kurie suriša spermatozoidus ir sutrikdo 

jų funkciją. Retai būna žinoma kodėl vyksta šių antikūnių gamyba, kai kuriais atvejais tai vyksta dėl 

praeityje buvusios vyro chirurginės sterilizacijos. Po chirurginės sterilizacijos atstačius lytinių takų 

praeinamumą, dalis vyrų lieka nevaisingi, nes sterilizacijos laikotarpiu organizme gali prasidėti 

antikūnių prieš spermatozoidus gamyba (Rijnders, 2003). 

 

1.2.9 Varikocelė 

Varikocelė- tai sėklinio virželio venų išsiplėtimas. Ją sukelia: sėklidės augimo ir vystimosi  

sutrikimus, skausmą ir diskomfortą, sumažėjusį vaisingumą. Varikocelė randama 2– 22% vyrų. Tai 

dažniausias vaisingumo pakenkimas, nustatomas 25– 40% vyrų su nenormaliu spermos tyrimu 

(Speroff and Fritz, 2005). Galimos šių pokyčių priežastys: sėklidės hipertermija, adrenalinių 

hormonų refliuksas į sėklidę, Leidigo ląstelių hipoksija ir kt. (Mickevičius et al., 2002). 

 

1.2.10 Hipogonadotropinis hipogonadizmas 

 

Pirminis hipogonadotropinis hipogonadizmas 

Pirminį hipogonadotropinį hipogonadizmą sukelia hipothalamus ir hipofizės ligos. 

Hormoninis nepakankamumas slopina spermatogenezę ir testosterono sekreciją dėl LH ir FSH 

sumažėjusios sekrecijos. Jei hipogonadotropinis hipogonadizmas yra hipothalamus kilmės, kartais 

stimuliuojant spermatogenezę labiau efektyvi yra pulsacinė terapija gonadotropino releasing 

hormonu (GnRH), nei gonadotropinai.  

Antrinis hipogonadotropinis hipogonadizmas 

Antrinį hipogonadotropinį hipogonadizmą gali sukelti nutukimas, kai kurie vaistai, hormonai 

ir anaboliniai steroidai (Rijnders, 2003). 
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1.2.11 Vyro pridėtini ų liaukų infekcija (Uretritas, prostatitas, orchitas, epididymitas) 

Dažnai ejakuliato analizė nenurodo ryšio tarp vyro pridėtinių liaukų infekcijos ir blogesnių 

spermos charakteristikų. Be to, antibiotikoterapija tik išnaikina mikroorganizmus, tačiau neveikia 

pozityviai į uždegiminius pakitimus ir/ar negali pakeisti funkcinių trūkumų ir anatominių sutrikimų. 

Infekcinės ligos kaip chlamidijozė ar gonorėja gali sutrikdyti spermijų praeinamumą prielipu 

ir lytiniais takais. Infekcinis parotitas (kiaulytė), persirgtas vaikystėje, gali būti vyro sterilumo 

priežastis, nes spermatozoidus gaminantis audinys gali būti suardytas. Kai kuriais atvejais 

spermatozoidai gali būti išgaunami operacijos metu tiesiai iš prielipo ar sėklidžių, tai TESA 

procedūra (Speroff and  Fritz, 2005). 

Prostatitą gali sukelti tokios bakterijos kaip Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, 

Enterobacter, Pseudomonas, Neisseria gonorrhoeae ar grybeliai. Lytiškai plintantys 

mikroorganizmai: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis vienos 

iš dažniausių vyriško nevaisingumo sukėlėjų (Andrijauskaitė, 2009).  

 

1.2.12 Idiopatinis vyrų nevaisingumas 

40–75% nevaisingų vyrų yra nustatoma  idiopatinė oligoastenoteratozoospermija.  

Nepaaiškinamos nevaisingumo formos gali būti atsiradusios dėl kelių faktorių, tokių kaip: lėtinis 

stresas, žalingo karščio faktoriai, endokrininiai sutrikimai dėl aplinkos užterštumo, reaktyvių 

deguonies atmainų, genetinių pakitimų (Rijnders, 2003). 

Aukšta, net trumpalaikė, temperatūra gali pabloginti vyro spermos kokybę trijų mėnesių 

laikotarpiui. Ilgalaikis ir dažnas kaitinimasis saunoje gali sumažinti spermatozoidų kiekį dėl žalingo 

karščio poveikio (Speroff and  Fritz, 2005). 

 

1.3 Spermatogenezė. Polimorfizmo reiškinys 

 

Subrendusi vyriška lytinė ląstelė- spermatozoidas- sudaryta iš galvutės, viduriniosios dalies 

taip vadinamo kaklo ir uodegėlės. Į spermos sudėtį įeina spermatozoidai (tik apie 5%) ir skystoji 

dalis - išskyros iš kelių skirtingų liaukų, kurios teikia spermatozoidams pagrindą, aprūpina maisto 

medžiagomis, padeda judėti.   

Spermatozoido galvutė sudaryta iš dviejų dalių - akrosomos ir branduolio. Akrosoma sudaro 

kepurę kuri uždengia apie 2/3 spermatozoido priekinės dalies, o didžiąją galvutės dalį užima 

branduolys. Jis ypatingas tuo, jog DNR čia supakuota net iki 6 kartų stipriau nei metafazinėse 

chromosomose. Šiuo atveju tradiciniai histonai pakeičiami protaminais - baltymais, turinčiais daug 

teigiamų aminorūgščių (arginino, histidino, lizino). Žmogaus atveju 70% branduolio baltymų- 
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protaminai, o 20%- histonai. Kadangi histonų modifikacijos yra labai svarbios genų aktyvacijai, tai 

protaminai ne tik supakuoja DNR, bet ir nutildo genus (Rijnders, 2003). 

Spermatozoidų branduolyje chromosomos išsidėsto neatsitiktinai. Telomeros jungiasi į poras 

arba tetramerus ir prisitvirtina prie branduolio apvalkalo. Tuo tarpu centromeros išsidėsto 

branduolio centre, sudarydamos tam tikrą struktūrą - chromocentrą. Tarp branduolio apvalkalo ir 

plazminės membranos lieka plonas citoplazmos sluoksnis. Manoma, kad jame yra apvaisinimui 

svarbių molekulių (Rijnders, 2003). 

Spermatozoido uodegėlė- ląstelės žiuželis- sąlygoja jo judrumą. Jos dėka žmogaus 

spermatozoidas gali judėti 1-3mm/min greičiu. Uodegėlę su galvute jungia kaklas, jame 

išsidėsčiusios dvi centriolės. Viena iš jų veikia kaip pamatinis kūnelis, duoda pradžią aksonemai - 

centriniam spermatozoido uodegėlės elementui. Spermatozoide esančias centrioles paveldi būsimas 

organizmas, nes moteriškosios lytinės ląstelės jų neturi. Pagal aksonemos dangalus skiriamos 3 

uodegėlės dalys: vidurinė, pagrindinė ir galinė. Vidurinę uodegėlės dalį supa mitochondrijų 

sluoksnis. Mitochondrijų būna daugiau kaip 50. Po apvaisinimo, spermatozoido mitochondrijos 

suardomos, todėl paveldimos tik iš motinos. Aksonemą dar gaubia 9 išilginių pluoštų skaidulos, 

vadinamos išorinėmis tankiosiomis skaidulomis. Pagrindinė uodegėlės dalis yra ilgiausia. Ji 

sudaryta iš aksonemos, apsuptos 7 išorinių tankiųjų skaidulų, kurias dar papildomai dengia 

skaidulinis dangalas. Tiek išorinės tankiosios skaidulos, tiek skaidulinis apvalkalas savo sudėtyje 

turi keratinų, kurie sudaro tvirtą karkasą mikrovamzdelių slydimui ir linkimui uodegėlės judėjimo 

metu. Galinėje uodegėlės dalyje aksonemą gaubia tik plazminė membrana (Rijnders, 2003). 

Vyriškų lytinių ląstelių vystimąsi, arba spermatogenezę, galima suskirstyti į keturis etapus. 

Pirmojo etapo metu dauginasi pirminės lytinės ląstelės- spermatogonijos. Šis procesas vyksta 

sėklidės vingiuotųjų kanalėlių sienelėse, sudarytose iš jungiamojo audinio ir vidinio spermiogeninio 

sluoksnio. Antrojo- augimo- etapo metu spermatogonijos nustoja daugintis ir virsta I eilės 

spermatocitais. Trečiajame- brendimo- etape vienas po kito vyksta du ląstelių dalijimaisi: lytinė 

ląstelė  iš pradžių pasidalija į du II eil ės spermatocitus, šie netrukus vėl dalijasi ir susidaro keturi 

spermatidai su haploidiniu chromosomų rinkiniu. Paskutiniame- spermatozoidų formavimosi- 

etape spermatidai virsta spermatozoidais. (Paulauskas, 2003). 

Reiškinys, kai vieno individo spermatozoidai skiriasi savo forma, buvo pavadintas 

spermatozoidų polimorfizmu . Spermatozoidai, kurių forma skiriasi nuo įprastos- normalios, arba 

idealios- vadinami nenormaliais, arba anomaliniais (Paulauskas, 2003). 
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      1 pav. Spermatogenezė (Rijnders, 2003). 

1. Spermatogonija.         1.1. Besidalijanti spermatogonija.  
2. Spermatocitas I eilės. 2.1. Besidalijantis spermatocitas I eilės.  
3. Spermatocitai II eilės.  
4. Spermatidė.                4.1. Besiformuojantis spermatozoidas.  
5. Spermatozoidas.  
6. Sertolio ląstelė.  
7. Spermatidės branduolys.  
8. Centriolės.  
9. Centriolės.  
10. Mitochondrijos.  
11. Proksimalinė centriolė.  
12. Distalinė centriolė.  
13. Akrosoma.  
14. Distalinė centriolė.  
15. Besiformuojantis ašinis siūlas.  
16. Branduolys.  
17. Ašinis siūlas.  
18. Žiuželis.  

Šiam reiškiniui nustatyti yra atliekamas spermatozoidų morfologijos tyrimas, spermatozoidai 

yra dažomi specialiais dažais (Spermac, Gimsa-Ramanavskio) tam, kad išryškinti jų formą. 

Dažytuose preparatuose biologas, ar diagnostikos technologas vertina dažytų spermatozoidų forma, 

ir procentais išreiškia normalių formų santykį su anomalinėmis(Galvos defektai, vidurinės dalies, 

uodegos). Įvairios spermatozoidų formos anomalijos yra pavaizduotos 2, 3, 4 paveiksluose.  
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2 pav. Normalios ir anomalines formos spermatozoidų schematinis pavaizdavimas(David 

Mortimer, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Įvairūs spermatozoidų galvučių nukrypimai( David Mortimer, 2008). 
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4 pav. Įvairūs spermatozoidų kakliuko it uodegėlės nukrypimai( David Mortimer, 2008). 

 

Tačiau jau yra plačiai naudojamos kompiuterinės sistemos padidinančios spermatozoidą iki 

6000 kartų, bei leidžiančios smulkiau nagrinėti spermatozoidų morfologinius pakitimus. Viena iš 

plačiai naudojamu tokiu diagnostinių kompiuterinių sistemų „MedeaLAB CASA”, kuri leidžia 

ištirti spermatozoidų morfologinius ypatumus, bet ir išmatuoti reikiamus galvos, kaklo ar uodegos 

parametrus (5 pav., 6 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Automatinis spermos analizatorius „MedeaLABCASA”, klinika „Motina ir vaikas“, 

2011. 
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6 pav. Normalios formos spermatozoidas, nudažytas Gimsa-Ramanovskio būdu, klinika 

Motina ir vaikas, 2009. 

Lietuvoje naujų technologijų diegimas į rutininį laboratorijos darbą yra glaudžiai susijęs su 

finansine esamos gydymo įstaigos padėtimi, todėl naujoves gali sau leisti tik privataus sektoriaus 

laboratorijos. Taip nuo 2010 metų pirmoji Lietuvoje „Vaisingumo klinikos“ IVF laboratorija 

pradėjo taikyti modernia pagalbinio apvaisinimo procedūrų technologiją IMSI (intracitoplazminę 

morfologiškai atrinktų spermatozoidų injekciją), ši sistema turi 7200 kartų vaizdą didinantį 

mikroskopą. Šia naują sistemą pristatė prof. Dov Feldberg Rabino medicinos centro akušerijos - 

ginekologijos ir IVF departamento vadovas Izraelyje surengtoje 2010m.gruodžio 17d. Vilniaus 

universiteto medicinos fakulteto, Akušerijos ir ginekologijos klinikos, Lietuvos akušerių ginekologų 

draugijos, „Vaisingumo klinikos“ konferencijoje pavadinimu „Reprodukcinės medicinos naujosios 

technologijos ir onkologinių ligonių vaisingumo išsaugojimas“(Priedas 2). 

 

1.4 Veiksniai įtakojantys vyriškojo vaisingumo faktorius 

Pastaraisiais metais praktinėje medicinoje porų, trokštančių susilaukti vaikų, sumažėjusio 

vaisingumo gydymas tampa vis svarbesnis. Priešingai nei moterys, kurios gali rinktis įvairią 

terapiją, vyrų galimybės pagerinti vienintelį pagrindinį veiksnį - spermos kokybę - yra labai ribotos. 

Vyrų spermos kokybę ir kiekybę įtakoja daug veiksnių, pradedant persirgtomis vaikystėje 

ligomis, esamais ir buvusiais ūmiais ar lėtiniais  uždegimais. Endokrininiais sutrikimais, genetiniais 

pakitimais, ar tiesiog intensyvus gyvenimo būdas, nemokėjimas ar tiesiog nežinojimas, kas daro 

žalą „vyriškumui“ , dažnai spermos pakitimų priežastį taip ir nepavyksta išaiškinti. (7 pav.).  

 

 

Galvutė: ovali, simetriška 

Ilgis: 4- 5µm 

Plotis: 2,5- 3,5µm 

I / P: 1,5- 1,75 

Akrosoma:  40- 70% galvos dydžio 

Vakuolės: < 3 

Vidurinioji dalis ( kaklas ):  6- 10 µm 

Citoplazmos liekanos: <30% galvos dydžio 

Uodega: 45 µm, tiesi 
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7 pav. Galimos vyriškojo nevaisingumo priežastys (Žilaitienė et al., 2009). 

 

Aplinkos užterštumas (toksinės atliekos, sunkieji metalai, teršalai, kenksmingos medžiagos 

ir kt., taip pat tokie aplinkos veiksniai kaip intensyvus ir nuolatinis buvimas saulėje), įvairūs 

gyvenimo būdo veiksniai (pvz., piktnaudžiavimas nikotinu ar alkoholiu) ir gyvenimo būdo įpročių 

pokyčiai (didelis stresas) šiais laikais kenkia ne tik visam spermatogenezės procesui, bet ir 

individualių spermatozoidų judrumui, išvaizdai ar skaičiui (Žilaitienė et al., 2009). 

Sėklos gamybos procesas yra labai sudėtinga biologinė procedūra, kuri vyksta 72 dienas, ir 

kuriai labai lengva pakenkti. Spermatogenezės metu žmogaus kūnui reikia tam tikrų agentų 

(medžiagų), būtinų įvairiems vystimosi etapams - amino rūgščių, mikroelementų, vitaminų ir įvairių 

kitų medžiagų. Tik šios specifinės maistingos medžiagos sudaro būtinas išankstines sąlygas 

normaliai ir sveikai spermatogenezei (Žilaitienė et al., 2009).  

Todėl, nustačius šių gyvybiškai reikalingų medžiagų kiekio trukumus ar esant 

spermatogenezės sutrikimams jau yra sukurti ir Lietuvoje jau parduodami maistiniai papildai 

vyrams, į kurių sudėtį įeina tokios medžiagos kaip: L-karnitinas natūraliai gaminamas organizme ir 
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tarnauja spermatozoidų ląstelėms kaip energijos pagrindas. L-karnitinas gali pagerinti spermos 

judrumą ir kiekybę. L-argininas yra amino rūgštis, reikalinga žmogaus organizmui dideliais 

kiekiais, ir tyrimais įrodyta, kad ji pagerina spermatozoidų kiekybę bei judrumą. Taip pat ir cinkas, 

neskaitant antioksidantinių savybių ir indėlio į daugelį biocheminių procesų žmogaus organizme, 

mikroelementas cinkas gerina spermatozoidų ląstelių tankį, padidina greitai judančių spermatozoidų 

ląstelių kiekį ir padidina testosterono lygį, būtiną spermatogenezei. Vitaminas E pagerina 

spermatozoidų judrumą ir padidina spermatozoidų ląstelių gebėjimą susijungti su kiaušinėliu. 

Glutationas ir selenas labai efektyviai naikina laisvuosius radikalus. Įvairiais tyrimais įrodyta, kad 

abi šios maistingos medžiagos žymiai pagerina spermatozoidų judrumą. Kofermentas Q10 padidina 

apvaisinimo koeficientą bei spermatozoidų kiekį ir padidina spermatozoidų judrumą .Folio rūgštis 

yra gyvybiškai svarbi ląstelių vystimuisi bei dalijimuisi (kraujo gamybai), o taip pat ir nervų 

metabolizmui. Ji dalyvauja širdies kraujagyslių sistemos apsaugoje. Šio vitamino teigiamas 

poveikis žinomas jau daugelį metų. Atlikta daug išsamių tyrimų ir rekomenduojama šiuo vitaminu 

papildyti mitybą (Punab, 2009). 

Pastaraisiais metais praktinėje medicinoje porų, trokštančių susilaukti vaikų, sumažėjusio 

vaisingumo ištyrimas tampa vis svarbesnis. Svarbiausias tyrimas, galintis atsakyti apie vyro 

vaisingumą, yra spermos tyrimas. Normalūs šio tyrimo rodikliai patvirtina vyro vaisingumą, bet 

spermatozoidų skaičiaus, judrumo, formos pakitimai rodo tik sumažėjusį savaiminio pastojimo 

šansą. Ypač tai svarbu suprasti šeimoms, kurios jau turi vieną ar daugiau vaikų, bet moteris, 

nevengdama nėštumo, negali vėl pastoti (antrinis nevaisingumas). Vyro tyrimas būtinas ir šiais 

atvejais, vaikų turėjimas dar neįrodo, jog vyro vaisingumas nepakitęs (Jorgensen et al., 2009). 

Bent pusei besikreipiančių į andrologus pacientų spermatogenezės sutrikimo priežastys nėra 

žinomos. Kitais atvejais galima išsiaiškinti ar klinikiniais tyrimais nustatyti įgimtas ar įgytas vyrų 

nevaisingumo priežastis: į kapšelį vaikystėje nenusileidusi sėklidė, persirgtas epideminis parotitas 

(kiaulytė), ypač jei kartu buvo ir sėklidžių uždegimas, persirgtos šlapimo ir lytinių takų infekcijos, 

ypač lytiniu keliu plintančios ligos, taikyti gydymai, ypač chemoterapija, piktybinėms ligoms 

gydyti, kitos ligos (cistinė fibrozė, pjautuvinė anemija, sėklidžių vėžys), vyriškų hormonų trūkumas 

dėl įvairių susirgimų, išsiplėtusios kapšelio venos (varikocelė), genetinės priežastys, erekcijos ir 

ejakuliacijos sutrikimai. Grįžtami pakitimai spermoje gali atsirasti, jei sėklidės ilgesnį laiką būna 

aukštesnėje temperatūroje - karščiavimas dėl infekcinių ligų, ilgas ir dažnas buvimas saunoje, 

darbas karštuose cechuose. Tiksliai žinoma kai kurių cheminių medžiagų žalinga įtaka 

spermatogenezei  (Žilaitienė, 2009). 

Tik nedidelę dalį pacientų įmanoma efektyviai gydyti vaistais - tiems, kuriems yra hormonų 

pusiausvyros sutrikimai, infekcijos. Kai kurie pacientai operuojami, dažniausiai dėl išsiplėtusių 

kapšelio venų. Tikras perversmas vyrų nevaisingumui gydyti įvyko, atsiradus pagalbinio 
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apvaisinimo metodams. Absoliutaus vyrų nevaisingumo atvejų liko labai nedaug - kai kurios 

genetinės ligos, sunkus sėklidžių pakenkimas dėl buvusių ligų ar gydymų, kai sėklidės audinyje 

nepavyksta aptikti spermatozoidų. Dažnai medikamentinio ar chirurginio vyrų nevaisingumo 

gydymo metodai naudojami kartu su šiuolaikinėmis pagalbinio apvaisinimo procedūromis. Netgi 

tais atvejais, kai spermoje nėra spermatozoidų, juos dažnai įmanoma gauti iš sėklidės TESA 

(testikulinė spermatozoidų aspiracija) ir panaudoti moters kiaušialąstėms apvaisinti. Absoliutaus 

vyrų nevaisingumo atvejų liko labai nedaug (Punab, 2009). 

1.5 Spermos tyrimo norminiai dydžiai pagal PSO 

Spermos analizė tik tam tikras atvejais padeda padaryti sprendimą apie sutuoktinių poros 

vaisingumą. Nėra jokių specifinių požymių, leidžiančių įvertinti visos spermos apvaisinamąjį 

pajėgumą. Iki šių metų visos atestuotos Lietuvos laboratorijos, atliekančios spermos tyrimą, dirbo 

vadovaujantis 2002 metų Pasaulio Sveikatos Organizacijos išleista tyrimo atlikimo metodika. 

Tačiau, praeitais 2010 metais PSO išleido naują tyrimo atlikimo metodiką, kuri yra išsamesnė ir joje 

yra akcentuojama spermos morfologijos ištyrimo svarbą, vertinant vyriškumo faktorių.  

Savo praktikoje man  teko lankytis 2010 metais spalio mėnesį Birmingham‘o miesto, Anglija, 

„Moterų sveikatos ligoninėje “, IVF laboratorijoje, kur stebėjau naujausias diagnostines galimybes 

ištirti spermatozoidų morfologinius pokyčius (Priedas 3). 

Pagal PSO pateiktas 2010 metų rekomendacijas spermos tyrimą atliekančios laboratorijos turi 

griežtai laikytis tyrimo atlikimo metodikos, bei laikytis vieningų spermos norminių dydžių 

vertinimo kriterijų. Šie norminiai dydžiai turi būti pateikti tyrimo atsakymo išraše tam, kad būtų 

lengviau interpretuoti tyrimo atsakymą, žiūrėti (Priedas 4 , Priedas 5 ).  
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2. MEDŽIAGA IR METODIKA 

2.1 Spermograma, tyrimo metodika 

Įvertinus vyriškojo nevaisingumo faktorius pastebima, kad pastaruoju metu daugėja ne tik 

nevaisingų moterų, bet ir vyrų. Be abejo, ištobulėjo ir nevaisingumo diagnostika, ypač 

spermatozoidų apykaitos, hormoniniai, biocheminiai, biopsiniai, ultragarsiniai  ir kiti tyrimai. 

Dažniausia vyrų nevaisingumo priežastis – nevisavertės spermos gamyba (impotentio 

generandi). Lytinis nepajėgumas (impotentio coeundi) ar lytinių organų vystimosi trūkumai retesni. 

Spermos trūkumai įvairūs: maža jos apimtis (mažiau 1ml), mažas spermatozoidų kiekis 

spermoje (nuo 1 iki 60mln./ml) arba viename spermos ml mažiau nei 1 mln. spermatozoidų, 

nepakankamas jų judrumas, patologinės spermatozoidų formos. Taip pat spermatozoidai gali būti 

visiškai nejudrūs arba negaminama sperma, kartais spermatozoidai dėl kliūčių nepatenka į spermą ir 

labai reti atvejai, kai lytinio akto metu neišsilieja sperma(Nadišauskienė et al., 2003). 

Svarbiausias tyrimas, galintis atsakyti apie vyro vaisingumą, yra spermos tyrimas. Normalūs 

šio tyrimo rodikliai patvirtina vyro vaisingumą, bet spermatozoidų skaičiaus, judrumo, formos 

pakitimai rodo tik sumažėjusias vyriškojo vaisingumo rodiklius. Tam, kad įvertinti spermos 

rodiklius, tiek visame Pasaulyje, tiek Lietuvoje yra atliekamas standartizuotas spermos tyrimas.  

Dirbdama privačios klinikos „Motina ir vaikas“ diagnostikos laboratorijoje Kaune, bei 

„Baltijos ir Amerikos klinikos“ dirbtinio apvaisinimo laboratorijoje esu tiesiogiai susipažinusi su 

spermos tyrimo atlikimo metodika (Priedas 6 , Priedas 7). Ši tyrimo atlikimo metodika yra 

patvirtinta Europos žmogaus reprodukcijos ir embriologijos sąjungos (ESHRE), bei NORDIC 

andrologų asociacijos (NAFA) 2002 metais, bei yra papildyta pagal naujus 2010 metų patvirtintos 

PSO tyrimo atlikimo metodikos reikalavimus. 

2009 metų gegužės 4- 6 dienomis man teko dalyvauti Baltijos šalių andrologų asociacijos 

rengtuose specialistų standartizavimo mokymuose (Priedas 1), kur Lietuvos, Latvijos, Estijos 

laboratorinės diagnostikos specialistai buvo supažindinti su tikslia tyrimo atlikimo metodika, bei 

tyrimo vertinimo kriterijais. Apmokymų  metu visi specialistai laike baigiamąjį praktikos egzaminą. 

Turėjo atlikti spermos tyrimą pagal pateiktą metodiką, bei tyrimo gauti rezultatai turėjo atitikti kitų 

specialistų rezultatus iš to pačio mėginio. 

Tyrimo atlikimo metodikos ypatumus atskleidė Lietuvos specialistams atstovaujanti 

Medicinos mokslų daktarė Birutė Žilaitienė, Latvijos atstovas Rygos universiteto andrologijos 

laboratorijos direktorius Medicinos mokslų daktaras Juris Erenpreiss, Estijos atstovas Baltijos šalių 

andrologų asociacijos prezidentas Medicinos mokslų daktaras Margus Punab, praktinei mokymų 

daliai vadovavo Kopenhagos Nacionalinės ligoninės andrologijos laboratorijos direktorius 

Medicinos mokslų daktaras Niels Jorgensen.  
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Pateiktoje tyrimo atlikimo metodikoje (Priedas 6, Priedas 7), yra pateikti visi privalomieji 

tyrimo atlikimo etapai pagal PSO esamas rekomendacijas, patvirtintas 2002 metais. Tačiau  

praeitais 2010 metais PSO išleido naujas griežtesnes tyrimo atlikimo rekomendacijas, pagal kurias 

šią dieną dirba šį tyrimą atliekančios laboratorijos.  

Visos diagnostikos laboratorijos atliekančios spermos tyrimą turi griežtai laikytis metodinių 

rekomendacijų tam, kad tyrimo rezultatus interpretuojantys gydytojai galėtų teisingai įvertinti jam 

pateiktus tyrimo rezultatus. Tačiau mūsų šalyje dar nėra patvirtinta griežta tyrimo rezultatų 

pateikimo forma, todėl privačios laboratorijos yra sukūrę savo atsakymų formas, kaip pavyzdį 

pateikiu privačios Kauno klinikos „ Motina ir vaikas “ tyrimo rezultatų formą, bei Vilniuje 

įsikūrusios  „Baltijos ir Amerikos klinikos“ atsakymo pateikimo formą  (Priedas 4, Priedas 5). 

Visos laboratorijos prieš registruojant pacientą tyrimui turi pranešti, kad prieš atliekant tyrimą 

neturėti lytinių santykių 3-5 paras. Nevartoti vaistų: antibiotikų, hormoninių preparatų, narkotikų ir 

kt. Nevartoti stiprių alkoholinių gėrimų, nerūkyti. Nesimaudyti karštoje vonioje ar saunoje. Sperma 

paimama masturbacijos būdu, į specialų sterilų indelį. Prieš masturbaciją būtina švariai nusiplauti 

lytinius organus, rankas. Visas spermos kiekis turi būtinai patekti į indelį, ypatingai pirmieji 

spermos lašai (Jorgensen et al., 2009). 

Tam, kad palengvinti gautų rezultatų vertinimą į tyrimo atsakymo pateikimo formą yra 

įrašomas gautų rezultatų vertinimas, t.y. diagnozė. Tiek specialistas kuris atlieka tyrimą, tiek 

gydantis daktaras turi mokėti skaityti ir vertinti pateiktus rezultatus. Žemiau esančioje (1 lentelėje) 

yra pateikti spermos rodiklių vertinimo kriterijai. Ši lentelė yra sukurta pagal PSO rekomendacijas, 

norint nustatyti spermos rodiklių diagnozę (Zaleckas, 2002). 

 

1 lentelė.  Spermos tyrimo interpretavimas, diagnozės paskyrimas  

Aprašomoji terminologija Normos intervalas 

Aspermija Nėra ejakuliato 

Astenozoospermija Mažiau nei 50% spermatozoidų su progresiniu judrumu 

Azoospermija Nėra spermatozoidų ejakuliate 

Hemospermija Eritrocitai ejakuliate 

Hipersemija Ejakuliato tūris daugiau nei 5ml 

Kriptozoospermija Mažiau nei 1 mln. spermatozoidų/ ml 

Normozoospermija Normalaus ejakuliato rodikliai 

Oligozoospermija Mažiau nei 20mln. spermatozoidų/ ml 

Parvisemija Ejakuliato tūris mažesnis nei 2 ml 

Polizoospermija Daugiau nei 250 mln. spermatozoidų/ ml 

Teratozoospermija Mažiau nei 14% spermatozoidų su normalia morfologija 
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PSO spermos vertinimo kriterijai remiasi vaisingų vyrų spermos tyrimais ir yra daugiau 

rekomendacinio norminio pobūdžio. Spermos tyrimas remiantis PSO kriterijais yra pakankamai 

jautrus (jautrumas 89,6%, t. y. 9 iš 10 vyrų bus nustatyti tikri spermos pakitimai), bet žemo 

specifiškumo mėginys (prasti tyrimo rezultatai ne visada reiškia, kad yra tikrų spermos pakitimų). 

Pakartotinai atliekant spermos tyrimus, didėja mėginio specifiškumas. Vieną kartą atlikus tyrimą, 

nenormalūs spermos parametrai bus klaidingai nustatyti 10% vyrų, pakartojus – tik 2%. 

Jei pirmasis spermos tyrimas yra „nenormalus“, tyrimą rekomenduojama kartoti. Pakartotiną 

tyrimą geriausia atlikti po 3 mėnesių, nes per šį laiką baigiasi visas spermatozoidų formavimosi 

ciklas. Jei nustatyta rimta patologija, pvz. azoospermija ar sunki oligozoospermija, tyrimas turi būti 

kartojamas kuo anksčiau.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 pav. Nevaisingų vyrų ištyrimo algoritmai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 pav. Vyrų, kuriems diagnozuota azoospermija, ištyrimo algoritmas 
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10 pav. Vyrų, kuri ų spermoje spermatozoidų yra, tačiau spermos rodikliai neatitinka PSO 
normatyvų, ištyrimo algoritmas 

 

Dirbant vienoje iš privačių Kauno miesto klinikų „Motina ir vaikas“ diagnostikos laboratorijų, 

bei „Baltijos ir Amerikos klinikos” pagalbinio apvaisinimo laboratorijoje Vilniuje, kasdieninėje 

savo darbo praktikoje tenka susidurti su pacientais ateinančiais spermos tyrimams. Šiam tyrimui 

atlikti vyrai atvyksta dėl kelių priežasčių, vieni tyrimą nori atlikti vedami smalsumo, kiti 

profilaktiškai, dažniausiai šį tyrimą atlikti ateina vyrai, kurie yra  siunčiami gydytojo ginekologo- 

pirminiam tyrimui, ar andrologo, dėl esamu vaisingumo sutrikimų. 

Tam, kad įvertinti spermos rodiklius, tiek visame Pasaulyje, tiek Lietuvoje yra atliekamas 

standartizuotas spermos tyrimas. Dirbdama  „Baltijos ir Amerikos klinikos“,  bei „Motina ir vaikas“ 

laboratorijoje, esu tiesiogiai susipažinusi su spermos tyrimo atlikimo metodika kuria pateikiu 

Priede 6 ir Priede 7.  

Pagal pateiktas metodikas pagrindę šiuo tyrimo dalį sudaro spermatozoidų koncentracijos, 

judrumo, bei morfologinių pokyčių nustatymai. Tačiau vis dažniau ir daugiau dėmesio yra skiriama 

prastai spermatozoidų morfologijai. Tai atsispindi 2010 metų patvirtintoje PSO spermos tyrimo 

atlikimo metodikoje. Pasaulyje stebimi ryškūs spermatozoidų morfologiniai pokyčiai ir tai jau 

įvardinta kaip globalinio masto problema susijusi su aplinkos ekologija, bei žmonių gyvenimo 

ypatumais. Todėl specialistai reikalauja detalesnės spermatozoidų morfologinių pokyčių analizės. 

Nuo šių metų pradžios Lietuvoje yra stebimas ryškūs postūmis pagalbinio apvaisinimo srityje, 

taikant naujausias technologijas darbo praktikoje.  
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3.   REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

 

Šiam magistro baigiamojo darbo tyrimui atlikti esu pasirinkusi atsitiktine tvarka šių metų 

atliktų 50 (pirmą kartą spermogramos tyrimui atvykusių pacientų) spermos tyrimų 

rezultatus(Priedas 8, 2 lentelė). Vertinant nustatytus spermos rodiklių nukrypimus nuo normos, yra 

stebimos ryškios spermos rodiklių nukrypimų tendencijos (9pav.). Nes iš visų pasirinktų pacientų, 

nuo 19 iki 49 metų amžiaus, atlikus tyrimą, normozoospermija buvo diagnozuota tik 38% tiriamųjų, 

62% buvo diagnozuoti spermos rodiklių pakitimai iš kurių: 2% sudaro spermatozoidų 

koncentracijos nukrypimai, 10% - progresyvaus judrumo spermatozoidų nukrypimai, 6% 

morfologijos pokyčių nukrypimai, bei 2% tiriamųjų turi koncentracijos ir morfologijos problemų, 

14% - judrumo ir morfologijos pokyčių, ir 28% - visų trijų vertinimo kriterijų pokyčius(Priedas 8, 

3 lentelė).  
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11 pav. Nustatytų diagnozių tendencijos per 2011 metus 

 

Vertinant šiuos rezultatus reikia atkreipti dėmesį į tai, kad į klinikos laboratoriją atlikti tyrimą 

kreipiasi dažniausiai pacientai su andrologo siuntimu, arba po pokalbio su ginekologu vaisingumo 

klausimais, jau esant prielaidai dėl vyriškojo nevaisingumo galimybės. Vadinasi ta prielaida, kad į 

laboratoriją kreipiasi vyrai jau turintys spermos rodiklių nukrypimus pasiteisina. 
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12 pav. Vidutinės spermatozoidų koncentracijos ir pirmaeilių spermatozoidų judrumo 

vertinimas 

Visi pasirinktų pacientų tyrimų duomenys buvo suskirstyti į penkias grupes pagal pacientų 

amžių, kiekvienoje grupėje pacientų amžius svyruoja kas penkeri metai imtinai. Vidutinė 

spermatozoidų koncentracija 1ml ejakuliato visuose grupėse atitinka normos ribas (norma: 

>20*106/ml), tačiau pirmaeilių spermatozoidų vidutinė reikšmė yra mažesnė nei nustatyta 

normatyve stebima tarp 34 – 30 metų amžiaus vyrų, jis siekia 16,5%, kai norma yra > 25%.  

Renkant duomenis šiam tiriamajam darbui, teko konsultuotis su klinikoje dirbančiu Medicinos 

mokslų daktaru urologu Daimantu Milonu. Konsultuodamas pacientus vaisingumo klausimais, bei 

vertinant spermos tyrimų rezultatus gydytojas pastebėjo, kad dažniausiai su tariamais vaisingumo 

rodiklių pakitimais kreipiasi vidutinio amžiaus vyrai nuo 30 iki 35 metų. Jis teigia, kad žymiai 

prastesni tyrimų rodikliai yra tų pacientų, kurie retai kreipiasi i urologus profilaktiniam patikrinimui 

ar esant uždegiminiams nusiskundimams. Remiantis moksliniais tyrimais, kaip teigia daktaras, šios 

tendencijos pastebimos ir kitose šalyse, tačiau artimiausioje ateityje medikai planuoja spermos 

tyrimą įtraukti į privalomą profilaktinės vyro apžiūros paketa. 

Atliekant  spermos tyrimus pagrindinis dėmesys yra kreipiamas į tris pagrindinius spermos 

parametrus, tai į koncentraciją, spermatozoidų judrumą ir didele reikšme vertinant spermatozoidus 

turi morfologiniai pokyčiai. Tai vienas iš svarbiausių, rezultatų vertinimo, kriterijų.  

Vertinant spermatozoidų morfologijos pokyčius svarbu nustatyti netik koki procentą sudaro 

normalios formos, bet ir kokie spermatozoidų pokyčiai pasitaiko dažniausiai. Pagal pateiktą darbo 

metodiką (Priedas 6, Priedas 7) morfologijai įvertinti (pagal Kriugerį) daromi dažyti preparatai 
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(Spermac, Spermac Quick arba Gimsa- Ramanovskio dažai), kuriuose nustatoma kokį procentą 

sudaro normalios formos spermatozoidai (norma:>14% normalių formų), bei galvos, vidutinės 

dalies ir uodegos pokyčiai (13 pav.). 
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13 pav. Galvutės, kaklelio ir uodegėlės defektų vidurkio palyginimas, kai normalių formų yra 

>14% ir <14%. Duomenų skirtumų patikimumo įvertinimui naudotas Stjudento t-testas. Duomenys 

skiriasi patikimai, kai p<0,05. 

 

Tačiau vertinant spermatozoidų morfologinius pokyčius taip kai tai buvo atliekama iki 2010 

metų pateiktų šio tyrimo naujausių PSO rekomendacijų (iki 2010 metų, laboratorijos tyrimą 

atlikdavo remiantis 2002 metų išleista PSO atlikimo metodika, kuri nereikalavo smulkesnių 

spermatozoidų defektų fiksavimo, pakakdavo pažymėti procentalų galvos, kaklo, uodegos defektų 

skaičių) dabar jau nepakanka. Todėl laboratorijos tam, kad kuo tiksliau nustatyti spermatozoidų 

išvaizdos pakitimus rengia galingas mikroskopines sistemas, naudoja fotokameras nustatytų 

pakitimų fiksavimui. Nežiūrint į tai, kad paciento spermatozoidų morfologijos vertinimas atitinka 

normos ribas, tačiau tų taisyklingos formos spermatozoidų išsiskaičiuoja labai nedaug, vyrauja 

netaisyklingos ar galvos formos, ar netaisyklingos kaklo implantacijos, ar spermatozoido uodegėles 

defektai.  

Pagal paskutinius mokslinius darbus, specialistai teigia, kad ryškūs morfologiniai 

spermatozoidų pokyčiai, tai globalinė problema, susijusi su dabartine žmonijos gyvensena, aplinkos 

teršimu, vartojamu maistu, žalingais įpročiais, intensyvių gyvenimo tempu. 
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Atliekant pasirinktų 50 pacientų tyrimų rezultatus, teigti, kad tam tikrai grupėje pacientų 

dominuoja tik jai būdingi spermatozoidų galvučių pakitimai negalima (14 pav., 15pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pav. Galvutės defektų tipų vidurkių palyginimas įvairiuose pacientų grupėse, kai normalių formų 

<14% 
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15 pav. Galvutės defektų tipų vidurkių palyginimas, kai normalių formų yra >14% ir <14%. 

Duomenų skirtumų patikimumo įvertinimui naudotas Stjudento t-testas. Duomenys skiriasi 

patikimai, kai p<0,05. 
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Vertinant spermatozoidų kaklelio defektus visuose tiriamųjų grupėse sąlyginai dažnai 

pasitaiko netaisyklingos kakliuko implantacijos ,ypač dažnas šis nuokrypis tarp vyresnio amžiaus 

pacientų grupėje 49 – 45 m.. Rečiausiai pasitaikantis defektas visuose amžiaus grupėse tai 

sustorėjusio kaklelio efektas (16 pav., 17 pav.). 
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16 pav. Kaklelio defektų tipų vidurkių palyginimas įvairiuose pacientų grupėse, kai normalių formų 

<14% 
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17 pav. Kaklelio defektų tipų vidurkių palyginimas, kai normalių formų yra >14% ir <14%. 

Duomenų skirtumų patikimumo įvertinimui naudotas Stjudento t-testas. Duomenys skiriasi 

patikimai, kai p<0,05. 



 36 

Tiriant spermatozoidų pokyčius, rutininiame darbe, pastebėta, kad uodegėlės defektų pasitaiko 

mažiausiai, vertinant su kakliuko ar galvutes defektais. Rečiausia pasitaiko dvigubos uodegos 

efektas, dažniau pasitaiko lūžusios at spiralinės formos uodegėlės. Tarp pateiktų 50 tyrimų rezultatų 

ryškių svyravimų tarp rezultatų pagal pacientų amžių nepastebėta (18 pav., 19pav.).. 
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18 pav. Uodegėlės defektų tipų vidurkių palyginimas įvairiuose pacientų grupėse, kai normalių formų 

<14% 
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19 pav. Uodegėlės defektų tipų vidurkių palyginimas, kai normalių formų yra >14% ir <14%. 

Duomenų skirtumų patikimumo įvertinimui naudotas Stjudento t-testas. Duomenys skiriasi 

patikimai, kai p<0,05. 
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Atlikus šią analizę, ryškių morfologijos nuokrypių skirtumų tarp įvairaus amžiaus pacientų 

nėra. Ryškūs nuokrypiai stebimi vertinant normalios formos spermatozoidus (norma>14%), tačiau 

tai nėra tik  Lietuvos vyrų problema, šios tendencijos yra stebimos Pasauliniame lygyje, ypač 

Skandinavijoje. Medicinos mokslų daktaro Niels Jorgensen žodžiais: “Danijoje stebimos ryškios 

morfologijos pokyčių tendencijos, atlikus mokslinį darbą Kopenhagos universitete, buvo nustatyta, 

kad sveikų vyrų 19- 20 metų normalios formos spermatozoidų vidurkis siekia apie 5%. Todėl PSO 

pagal naujas rekomendacijas tyrimui atlikti, didelis dėmesys skiriamas morfologijos spermatozoidų 

pokyčiams tirti“. 

Vertinant šiuos kriterijus svarbu nepamiršti to fakto, kad į laboratoriją kreipiasi pacientai su 

jau esama vaisingumo problema, retas kuris tyrimui atvyksta smalsumo vedamas. Todėl negalima 

teigti , kad šie nuokrypiai parodo tikrą Lietuvos padėtį vertinant rodiklių dinamiškumą. 

Mikroskopuojant dažytus preparatus neužtenka nustatyti defekto lokalizacijos vietos (galvos, 

kaklo ar uodegos), bet svarbu pasižymėti kokių atitinkamos vietos defektų pasitaiko dažniausiai. 

Morfologijai vertinti yra išleisti įvairus atlasai (Phadke, 2008), kur leidinių autoriai pateikia įvairių 

spermatozoidų defektų pavyzdžius, pagal kuriuos dirbantys technologai ar biologai vertina 

patologines formas. 

Pildant siuntimo formą (Priedas 4, Priedas 5), svarbu pažymėti skyrelyje „PASTABOS“ 

kokių atitinkamos lokalizacijos defektų pasitaiko dažniausiai (20 - 26). Nes kiekvienas pastebėtas 

faktorius lemia tolimesnį tyrimo vertinimą, atsakymo interpretavimą, bei paciento gydymo eigą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 pav. Spermatozoidų morfologinis tepinėlis dažytas Spermac Quick dažais, klinika„Motina ir 

vaikas“, 2011m. 
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21 pav. Spermatozoidų morfologinis tepinėlis dažytas Spermac Quick dažais, klinika„Motina ir 

vaikas“, 2011m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 pav. Spermatozoidų morfologinis tepinėlis dažytas Spermac Quick dažais, klinika„Motina ir 

vaikas“, 2011m. 
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23 pav. Spermatozoidų morfologinis tepinėlis dažytas Spermac Quick dažais, klinika„Motina ir 

vaikas“, 2011m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 pav. Spermatozoidų morfologinis tepinėlis dažytas Spermac Quick dažais, klinika„Motina ir 

vaikas“, 2011m. 
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25 pav. Spermatozoidų morfologinis tepinėlis dažytas Spermac Quick dažais, klinika„Motina ir 

vaikas“, 2011m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 pav. Spermatozoidų morfologinis tepinėlis dažytas Spermac Quick dažais, klinika„Motina ir 

vaikas“, 2011m. 
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IŠVADOS 
 

1. Riziką išsivystyti nevaisingumui didina sekantys veiksniai:  

-    įgimtos ar įgytos lytinių organų ligos: 

- buvusios lytinių organų, kirkšnies išvaržų, šlapimo pūslės, prostatos operacijos; 

- infekcinės ir lytiškai plintančios ligos; 

- jonizuojanti radiacija, darbas su toksinėmis medžiagomis; 

- prastas gyvenimo būdas, žalingi įpročiai (rūkymas, alkoholis, narkotikai). 

2.  PSO spermos vertinimo kriterijai remiasi vaisingų vyrų spermos tyrimais yra daugiau 

rekomendacinio norminio pobūdžio. Pagal PSO esamas rekomendacijas patvirtintas 2010 metų, 

rekomendacinėje tyrimo atlikimo metodikoje yra pateikti visi privalomieji tyrimo atlikimo etapai. Į 

tyrimo atlikimo metodiką yra įtraukti spermos fizikinės savybės, spermatozoidų koncentracija, jų 

judrumas, morfologijos vertinimas, bei funkciniai testai (spermatogeninių ląstelių kiekis, imuniniai 

testai IgG ir IgA nustatyti, penetracijos, gyvybingumo testai). 

Spermos tyrimas remiantis PSO kriterijais yra pakankamai jautrus (jautrumas 89,6%, t. y. 9 iš 

10 vyrų bus nustatyti tikri spermos pakitimai), bet žemo specifiškumo mėginys (prasti tyrimo 

rezultatai ne visada reiškia, kad yra tikrų spermos pakitimų). Pakartotinai atliekant spermos tyrimus, 

didėja mėginio specifiškumas. Vieną kartą atlikus tyrimą, nenormalūs spermos parametrai bus 

klaidingai nustatyti 10% vyrų, pakartojus – tik 2%. Todėl visos diagnostikos laboratorijos, 

atliekančios spermos tyrimą, turi griežtai laikytis šių rekomendacijų.  

3. Iš 50 atliktų spermos tyrimų 2011 metais normozoospermija buvo nustatyta tik 38% 

tiriamųjų. Tiriamųjų duomenys buvo pasirinkti atsitiktine tvarka iš klinikos „Motina ir vaikas“ 

diagnostikos laboratorijos 2011 metų spermos tyrimų registro. Vertinant rezultatus reikia nepamiršti 

to fakto, kad į laboratoriją tyrimui atlikti kreipiasi pacientai turintys vaisingumo problemų, todėl 

normozoospermija sudaro tik 38%. Pagrindinė nuokrypių problema stebima, vertinant 

spermatozoidų kiekį, judrumą, bei morfologijos pokyčius. Oligoastenoteratozoospermija 

diagnozuota net 28% tiriamųjų.. 

4.  Vertinant spermatozoidų morfologijos pokyčius svarbu nustatyti netik koki procentą 

sudaro normalios formos, bet ir kokie spermatozoidų pokyčiai pasitaiko dažniausiai. Tarp pasirinktų 

skirtingo amžiaus pacientų ryškių morfologijos nuokrypių būdingų tik tam tikrai amžiaus grupei 

nepastebėta, iš atsitiktinai pasirinktų tyrimų rezultatų 25 pacientams spermatozoidų morfologija 

atitinka normos ribas, o likusiems 25 tiriamųjų buvo rasti morfologiniai spermatozoidų pokyčiai. 

Tai rodo, kad spermos morfologinai pokyčiai sudaro vieną iš pagrindinių problemų vertinant vyrų 

vaisingumą. Tačiau vertinti tai Lietuvos mastu negalima, nes buvo pasirinkti duomenys, 50 

tiriamųjų. 
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Priedas 1 
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Priedas 2 
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Priedas 3 
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Priedas 4 
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Priedas 5 
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Priedas 6 
Lapas 1/  12 

Patvirtinta:  

Data: 

 

Klinika 

MOTINA IR VAIKAS 

 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 

Paskirtis  Sperma tiriama diagnostikos tikslais ir prieš kiekvieną dirbtinio apvaisinimo 

procedūrą. 

Tyrim ą atliekantis 

personalas 

Spermos tyrimą atlieka klinikinės medicininės diagnostikos specialistas. 

Nustatomi 

parametrai 

Spermos kiekis ir fizikinės savybės ( suskystėjimo laikas, pH, tąsumas, spalva, 

drumstumas ), spermatozoidų koncentracija ir jų judrumas, agliutinacija, 

apvalių ląstelių skaičius. Jei yra pakitimų, atliekamas morfologinis, 

gyvybingumo, imunologinis, leukocitų atskirimo, “išplaukimo” testai. 

Ėminys Sperma  

Ėminio paėmimas Sperma tyrimui paimama masturbacijos būdu į sterilų vienkartinį indelį. Tai 

galima atlikti klinikoje arba namuose. PSO rekomenduoja 3- 4 dienų lytinio 

susilaikymo periodą.. 

Ėminio 

transportavimas 

Surinkus spermą namuose turi būti pristatyta į laboratoriją, laikant kūno 

temperatūroje. 

Ėminio 

pristatymas 

Medžiagos pristatymo laikas negali viršyti 30min.  

Ėminio pri ėmimas Indelis su spermą yra koduojamas; yra užpildoma spermogramos forma: 

Data; 
Paciento pavardė, vardas, gimimo metai; 
Sutuoktinės pavardė, vardas, gimimo metai; 
Paciento kodas, kortelės numeris; 
Susilaikymo nuo lytinių santykių laikotarpis; 
Tiriamos medžiagos surinkimo laikas; 
Tiriamos medžiagos surinkimo vieta ( klinikoje /  namuose ).  

Tiriamos 

medžiagos 

paruošimas  

Prieš tiriant iš namų atvežtą spermą, indelį su ja reikia įdėti į inkubatorių (37 

laipsnių temperatūroje) 5 – 10 minučių. Prieš tiriant klinikoje paimtą spermą, ji 

inkubatoriuje laikoma 25 – 30 minučių, kad suskystėtų. Išėmus iš 

inkubatoriaus indelis su sperma rankose pasukamas ratu apie 20 sekundžių, kad 

išsimaišytų. 
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Lapas 2/ 12 

Patvirtinta:  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
Spermos kiekis Spermos kiekis išmatuojamas žiūrint matavimo padalas indelyje arba 

naudojant 3 ml talpos sterilias Pastero pipetes. 

Norma: 2-8 ml 

Suskystėjimo 

laikas 

Suskystėjimo laiko atskaitą pradedame tuoj pat po spermos surinkimo. 

Norma: greičiau po 25 minučių. 

 

pH pH yra nustatomas naudojant pH juosteles. 

Norma: 7,0- 8,0. 

Tąsumas  Įvertinamas spermos tąsumas centimetrais (sperma lašinama, jei lašo (spermos 

siūlo) ilgis 2 ir daugiau centimetrų, nustatomas padidėjęs tąsumas). 

Spalva  Nustatoma vizualiai. 

Norma: gelsvai pilka. 

Drumstumas  Nustatoma vizualiai. 

Norma: drumsta.  

Spermatozoidų 

kiekio ir judrumo 

nustatymas 

Maklerio kameroje 

 

   
1.Paveikslas. Maklerio kamera. 
 

10 mikrolitrų ( 10 µl ) suskystėjusios ir gerai išmaišytos spermos užlašinama 

Maklerio kameros centre, uždengiama dengiamuoju stikleliu ir įvertinamas 

spermatozoidų judrumas bei koncentracija. Skaičiuojama dešimt kartų po 10 

langelių ir išvedamas vidurkis. Spermatozoidų koncentracija – tai dešimtyje 

langelių esantis spermatozoidų skaičius.  
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Lapas3 / 12 

Patvirtinta:  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė: 

Data: 

 
Spermatozoidų 

kiekio ir judrumo 

nustatymas 

Maklerio kameroje 

 

           
2.Paveikslas. a, b Scheminis Maklerio kameros pavaizdavimas; 
 c Scheminis spermatozoidų pavaizdavimas Maklerio kameroje. 

 

Spermatozoidai pagal judrumą skirstomi į 4 grupes:  

A 
- greitai progresyviai judantys (tiesiai ir greitai, daugiau 25 

mikrometrus arba 5 spermatozoidų galvos ilgio atstumą per 

sekundę); 

B - lėtai progresyviai judantys (tiesiai, bet lėčiau už A, 5 – 24 

mikrometrus per sekundę); 

C - neprogresyviai judantys ( mažiau 5 mikrometrus per sekundę); 

D 
- nejudantys. 

 

 Suskaičiuojama, kiek kiekvienos grupės spermatozoidų yra šimte langelių 

(10x10) ir išreiškiama procentais.  

Įvertinama agliutinacija: 100 – e langelių procentais išreiškiamas sukibusių 

judrių spermatozoidų skaičius. Jei sukibę daugiausia nejudrūs spermatozoidai 

ar yra sukibusių ir kitų ląstelių, tai vadinama agregacija ir ji nevertinama.  
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Lapas 4/ 12 

Patvirtinta:  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
Spermos tyrimo eiga 

skaičiuojant 

Neubauerio 

kameroje 

 

Pirmiausia ant objektyvinio stiklelio užlašinama 6 mikrolitrai ( 6 µl ) 

suskystėjusios ir gerai išmaišytos spermos ir uždengiama dengiamuoju 

stikleliu ( 18x18mm ). Įvertinamas spermatozoidų judrumas ( procentais - 

% ), suskaičiuojant bent po 200 spermatozoidų penkiuose skirtinguose 

regėjio laukuose, dviejuose skirtinguose mėginiuose.  

Pirmiausia skaičiuojami A ir B grupės spermatozoidai; regėjimo laukai turi 

būti toliau nuo dengiamojo stiklelio kraštų; naudojamas 40x objektyvas.  

Įvertinama agliutinacija: 10  – yje atsitiktinai pasirinktų regėjimo laukų ( 

toliau nuo dengiamojo stiklelio kraštų ) procentais išreiškiamas sukibusių 

judrių spermatozoidų skaičius. Jei sukibę daugiausia nejudrūs 

spermatozoidai ar yra sukibusių ir kitų ląstelių, tai vadinama agregacija ir ji 

nevertinama.  

Norint įvertinti koncentraciją, reikia skiesti spermą skiedikliu, 
imobilizuojančiu spermatozoidus. Praskiedimo lygis apskaičiuojamas pagal 
lentelę: 

Skaičiuotų laukų skaičius: Praskiedimas 

25 10 5 

1+1 100 40 20 

1+4 40 16 8 

1+9 20 8 4 

1+19 10 4 2 

1+49 4 1,6 0,8 

 
Naudojamas 40x objektyvas, skaičiuojami spermatozoidai, esantys 

mažuosiuose laukeliuose, ir spermatozoidai, esantys ant viršutinės ir 

kairiosios laukelius skiriančios trijų linijų ribos. Kokiame kiekyje mažųjų 

laukelių bus skaičiuojami spermatozoidai, nustatoma pagal tai, kiek  
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Lapas 5/  12 

Patvirtinta:  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
Spermos tyrimo eiga 

skaičiuojant 

Neubauerio 

kameroje 

 

spermatozoidų aptinkama viršutiniame kairiajame laukelyje: 

• Jei jame aptinkama mažiau kaip 10 spermatozoidų, reikia skaičiuoti 

visus 25 laukelius abiejose dideliuose skaičiavimo  laukuose; 

• Jei 10 – 40, skaičiuoti 10 laukelių; 

•  Jei daugiau 40 – 5-iuose laukeliuose.  

Suskaičiuotą spermatozoidų skaičių reikia padalinti iš skaičiaus, kuris 

užrašytas lentelėje, ten kur susikerta praskiedimo ir skaičiuotų laukų eilutės. 

Koncentracija gaunama milijonais mililitre. 
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Lapas 6/ 12 

Patvirtinta:  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
Tikslas: Spermac  dažų dėka galima atskirti skirtingas 

spermatozoido dalis ( galvą, akrosomą, ekvatorinį regioną, vidurinę 

dalį, uodegą ), todėl lengviau diferencijuoti normalius ir 

nenormalius spermatozoidus. 

Naudojamos priemonės: 
Stikliukai   
Reagentai: A reagentas: raudoni dažai- 50 ar 250 ml 

B reagentas: šviesiai žalsvi- 50 ar 250 ml 
C reagentas: tamsiai žali- 50 ar 250 ml 
Fiksatorius:50 ar 250 ml 

Mikroskopas  100x padidinimas 
Imersinis aliejus   
Distiliuotas 
vanduo  

 

 
Laikymas ir stabilumas: 

Spermac dažai turi būti laikomi originaliuose buteliukuose, 4- 25°C 

temperatūroje. Neatidarytus reagentus galima naudoti 36 mėnesius 

nuo pagaminimo datos. Kadangi dažai gali užsiteršti, jie turi būti 

pakeisti kitais, jei nepasiekiamas pageidaujamas dažymo efektas. 

Dažus galima filtruoti, jei susidaro nuosėdos. 

Papildomi 
tyrimo 
etapai esant 
fizikiniams, 
judrumo ar 
kiekio 
pakitimams: 

Spermos 
morfologinis 
tyrimas 

Metodas: 

1. Paruoškite ploną šviežios, neskiestos spermos tepinėlį ir 
leiskite išdžiūti ore daugiausia 5 minutes. 
2. Tepinėlį fiksuokite mažiausiai 5 minutes fiksatoriuje. 
3. Leiskite tepinėliui nudžiūti ore apie 1 valandą. 
4. Skalaukite tepinėlį distiliuotame vandenyje 6- 7 kartus. 

Nusausinkite stikliuką sugeriamuoju popieriumi, tik 
nelieskite pačio tepinėlio 

5. Dažykite 1 – 2 minutes A dažuose. Skalaukite kaip anksčiau 
6. Dažykite 1 minutę B dažuose. Skalaukite kaip anksčiau 
7. Dažykite 1 minutę B dažuose. Skalaukite kaip anksčiau 
8. Leiskite tepinėliui išdžiūti ore. 
9. Mikroskopuokite šviesiniu mikroskopu (100x), naudodami 
aliejinę imersiją:  
akrosomos - tamsiai žalios 
branduoliai – raudoni 
ekvatorinis regionas – šviesiai žalias 
vidurinė dalis ir uodega – žali  
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Lapas 7/ 12 

Patvirtinta :  

Data: 

 

Klinika 

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
Paruošti tyrimui tepin ėliai: 

Paruoštų tyrimui tepinėlių dažai po kelių savaičių išblunka. Taigi 

nedažykite tepinėlių, jei norėsite analizuoti juos vėliau. Nuvalykite 

aliejaus likučius. Patartina paruošti tepinėlio dublikatą ar foto ar 

video įrašą. 

Rezultatų vertinimas: 

• suskaičiuokite mažiausiai 100, pageidautina 200 
spermatozoidų, ir suklasifikuokite juos į normalius ir 
nenormalius, nustatydami koks defektas yra vyraujantis 
• skaičiuokite tik tuos spermatozoidus, kurie lengvai 
identifikuojami 
• skirstymo į normalius ir nenormalius spermatozoidus 
kriterijai priklauso nuo laboratorijoje pasirinktos metodikos 
• pagal WHO, pavyzdys laikomas normaliu, jei nors 30% 
spermatozoidų yra normalūs 
• remiantis strict kriterijais, apsivaisinimo dažnis per IVF 
ciklą dramatiškai mažėja, jei normalių formų procentas yra 
mažesnis nei 15% 

Atsargumo priemonės: 
• visi spermos pavyzdžiai yra potencialiai užkrečiantys. 
Elkitės su spermos pavyzdžiais, atsargiai, nes jie gali būti ŽIV 
ar hepatito pernešėjais. 
• Fiksatoriuje yra formaldehido: toksiško kvėpuojant, 
kontakte su oda ir patekus į burną. Gali sukelti gleivinės 
sudirginimą. Laikomas karcinogenu. Galimi negrįžtami 
pokyčiai. Gali sukelti odos paraudimą. 
• Kiti komponentai nėra toksiniai. 

 

Papildomi 
tyrimo 
etapai esant 
fizikiniams, 
judrumo ar 
kiekio 
pakitimams: 

Spermos 
morfologinis 
tyrimas 

Naudojimo pastabos: 
• Baltyminiai ar želatininiai pavyzdžiai ir užšaldyti 
pavyzdžiai prieš darant tepinėlį turi būti skiedžiami 3% natrio 
citratu santykiu 1:1. 
• Nudažytas tepinėlis turi būti skaidrus, šviesiai žalsvo 
atspalvio. Jei tepinėlis yra tamsiai žalias, jis buvo per ilgai 
džiovintas prieš fiksavimą. 
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Lapas 8/ 12 

Patvirtinta :  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė: 

Data: 

 
Tikslas:  

Nustatyti spermatozoidų gyvybingumą, išskiriant negyvas formas. 

Spermatozoidų gyvybingumo tyrimas remiasi gyvų spermatozoidų 

kiekio nustatymui. Šis testas yra atliekamas esant spermoje 50% ir 

daugiau nejudrių spermatozoidų. 

 Vital Screen remiasi Eosino- Nigrozino dažymo technika, kurios 
dėka nustatomas gyvų spermatozoidų procentas. 
Tyrimo principas: 

Negyvos ląstelės reaguoja su erzinu ir nusidažo raudonai, be to 

tamsiame fone lengviau vertinti pavyzdžius. VitalScreen patikrina 

ir  spermatozoidų judrumo tyrimą, nes negyvų spermatozoidų 

koncentracija negali viršyti nejudrių spermatozoidų 

koncentracijos. 

 
Priemonės: 

Stikliukai   
Dengiamieji stikliukai  
Sterilūs mėgintuvėliai  
Dažai: Dažai A- 20ml 1%vandeninis Erzino Y 

tirpalas 
Dažai B- 30ml 10% vandeninis 
Nigrozino tirpalas 

Mikroskopas 100x padidinimas 
Imersinis aliejus    

Priemonių laikymas: 

Laikyti reagentus 4- 25°C temperatūroje. 

Papildomi 
tyrimo 
etapai esant 
fizikiniams, 
judrumo ar 
kiekio 
pakitimams: 

Gyvybingumo 
testas 

Metodas: 

1. sumaišykite 50µ spermos su 2 lašais A dažų steriliame 

mėgintuvėlyje 

2.  po 30 sek, pridėkite 3 lašus B dažų ir gerai sumaišykite 

3. per 30 sek nuo dažų B pridėjimo, uždėkite lašą tirpalo ant 

stiklelio ir dengiamojo stiklelio pagalba paruoškite ploną tepinėlį 

leiskite nudžiūti ir mikroskopuokite imersine sistema. 
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Lapas 9/ 12 

Patvirtinta :  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
Interpretavimas: 

Nenusidažę spermatozoidai Gyvi spermatozoidai 

Raudonai nusidažę spermatozoidai Negyvi spermatozoidai 

Suskaičiuokite 100- 200 ląstelių ir atskirkite gyvus 

spermatozoidus nuo negyvų. 

Metodo apribojimai: 

Spermatozoidai nudažyti VitalScreen dažais negali būti 

naudojami jokiems tolimesnėms procedūroms. 

Gyvybingumo 
testas 

Atsargumo priemonės: 

Visos žmogaus organinės medžiagos yra potencialiai 

užkrečiamos.  

Papildomi 
tyrimo 
etapai esant 
fizikiniams, 
judrumo ar 
kiekio 
pakitimams: 

Tiesioginis 
SperMar testas 
žmogaus 
spermatozoidų 
antispermos 
antikūnių IgA/ 
IgG 
nustatymui 
 

 

1. Reagentai ir sperma turi būti kambario temperatūros. 
Ant l ėkštelės užlašinti: 

 10µl Šviežios spermos 

 10µl SpermMar lateksinių dalelių 

 10µl  Antiserumo ( SpermMar IgG ) 

Pastaba: tai gali būti atliekama 10µl pipetėmis. 
2. Sumaišykite pavyzdį ir lateksinį reagentą 5 kartus 
dengiamojo stikliuko briauna. 
3. Sumaišykite antiserumą su lateksiniu reagentu ir pavyzdžio 
mišiniu ( SpermMar IgG ). 
4. Uždenkite dengiamuoju stikleliu ir mikroskopuokite 
šviesiniu mikroskopu ( 20x arba 40x padidinimu). 
5. Rezultatus vertinkite po 3 minučių. Stebėkite lateksinių 
dalelių prisijungimą prie judrių spermatozoidų.  
6. Suskaičiuokite 100 spermatozoidų ir nustatykite reaktyvių 
spermatozoidų procentą ( % ). 
7. Imunologinio nevaisingumo tikimybė egzistuoja, kai 10- 
39% judrių spermatozoidų prisijungę prie lateksinių dalelių. Jei 
daugiau nei 40% spermatozoidų prisijungę, imunologinis 
nevaisingumas yra labai tikėtinas.  
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Lapas 10/ 12 

Patvirtinta :  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
 

Paskirtis: 
Beveik kiekviename spermos pavyzdyje yra ląstelių, kitokių nei 
spermatozoidai. Tai daugiakampės ląstelės iš lytinių takų, bei 
dauguma sudaro branduolinės apvalios ląstelės ( spermatidės, 
spermatocitai, spermatogonės )ir baltos kraujo ląstelės- leukocitai, 
kurių didžiąją dalį sudaro polibranduoliai granuliocitai, turintys 
granules su peroksidaze. 
Tikslas: 
LeucoScreen testas diferencijuoja apvalias ląsteles, priklausomai 
nuo to, ar jos turi peroksidazės. Esant lytinių takų infekcijai 
randama daug ląstelių, turinčių peroksidazės, esant lytinių takų 
infekcijai randama daug ląstelių, turinčių peroksidazės ( 1 mln. / ml ). 

Tačiau to nepakanka infekcijos diagnozei. 
Metodo principas; 
Didelė apvalių ląstelių, neturinčių peroksidazės, koncentracija 
rodo spermatogenezės epitelio patologija, susijusią su sėklinių 
vamzdelių disfunkcija. 
Jei randama daugiau nei 1 mln. Apvalių ląstelių viename mililitre, 
rekomenduojama diferencijuoti apvalias ląsteles į du pagrindinius 
tipus, kad būtų pritaikytas teisingas gydymas. 
Priemonės: 
Pastero pipetės 
Objektiniai stikliukai 
Dengiamieji stikliukai 
Reagentai:  
Reagent1- 20ml LeucoScreen dažai  
Reagent2- 1 ml 30%Vandenilio peroksidas 
  

Metodas: 
1. Darbo tirpalo paruošimas: 30µl Reagent 2 sumaišyti su 1ml 
Reagent1. paruoštas tirpalas stabilus 1 parą. 
2. Sumaišyti 10 µl spermos su 10 µl darbinio tirpalo, naudojant 
dengiamojo stikliuko briauną. Maišyti ne mažiau kaip 1 minutę. 
3. Po 2 minučių sumaišytą tiriamąją medžiagą uždėti ant 
objektyvinio stikliuko. Uždengti dengiamuoju stikliuku, taip kad 
nebūtų oro burbulų (  formavimasis smulkių burbuliukų yra 
normalus reiškinys peroksidacijos reakcijai, kuo daugiau 
peroksidazės turinčių ląstelių, tuo daugiau smulkių burbuliukų ). 
4. Vertinti rezultatą po 2 minučių ( 400x mikroskopo 
padidinimu ) ne mažiau kaip 20 regėjimo laukų. 

Papildomi 
tyrimo 
etapai esant 
fizikiniams, 
judrumo ar 
kiekio 
pakitimams: 

Leukocitų 
atskirimas 
( LeucoScreen ) 

Reagenų stabilumas: Reagentai stabilūs prie 4- 25° C 
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Lapas 11/ 12 

Patvirtinta :  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
 

Interpretavimas: 
Gelsvai ruda spalva nusidažiusios ląstelės, tai peroksidazę 
turinčios ląstelės- leukocitai, o rusvai nusidažiusios ląstelės- tai 
visos kitos ląstelės. 
Rezultatų vertinimas (Leukocitų koncentracijos skaičiavimas ): 
 
(  Leukocitų skaičius / Spermatozoidų skaičius ) x Spermatozoidų 
koncentracija ( mln/ ml ). 
 

Leukocitų 
atskirimas 
( LeucoScreen ) 

Atsargumo priemonės: 

Visos žmogaus organinės medžiagos yra potencialiai užkrečiamos. 
Reagentai savo sudėtyje turi sveikatai pavojingų medžiagų, todėl 
reikia laikytis saugos darbo vietoje taisyklių. 

Papildomi 
tyrimo 
etapai esant 
fizikiniams, 
judrumo ar 
kiekio 
pakitimams: 

Spermatozoidų 
išnirimo testas 
( swim up ) 

Tyrimo eiga: 

 
3. Paveikslas Spermatozoidų išnirimo testas ( swim up ) 

 
1. Praėjus 20 minučių po spermos surinkimo ( šis laikas 

reikalingas tam, kad sperma suskystėtų ) ir laikant mėginį 
kambario temperatūroje yra nustatomi tiriamos medžiagos 
koncentracija ir judrumas. 

2. Po to atidžiai sumaišomas tiriamasis mėginys, esant 
nesuskystėjusiam mėginiui, sperma atsargiai kelis kartus 
patraukiam Pastero pipete, iki tol kol ji taps skysta. 

3. Į sterilius  mėgintuvėlius yra įpilamas 1- 2 ml Sperm 
Preparation Medium ir jam leidžiama pastovėti kambario 
temperatūroje. 
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Lapas 12/ 12 

Patvirtinta :  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

KVSP 38 

Rengė:  

Data: 

 
Papildomi 
tyrimo 
etapai esant 
fizikiniams, 
judrumo ar 
kiekio 
pakitimams: 

Spermatozoidų 
išnirimo testas 
( swim up ) 

4. Po esama Sperm Preparation Medium terpe į mėgintuvėlio 
dugną atsargiai suleidžiama 0,5-1,5ml suskystintos 
spermos. 

5. Mėgintuvėliai yra pastatomi į stovą , jeigu yra galimybė 
45° kampu, įdedami į CO2 aplinką 37°C 30-60 min..  
Swim-up gali būti atliktas ir kambario temperatūroje, kurio 
metu mėgintuvėliai turi būti uždengti, kad pH išliktų 
stabilus. 

6. Po praėjusio  30- 60 min. laiko Pastero pipete atsargiai 
nusiurbiama viršutinė Sperm Preparation Medium dalis      
( apie 0,2- 1ml ), nepaliečiant esamos terpės ir spermos 
ribos.  

7. Nusiurbtą dalį įpilame į centrifuginį mėgintuvėlį ir 
praskiedžiame( iki 2 ml. ) su švaria Sperm Preparation 
Medium terpe. Centrifuguojame 10 minučių 350aps./min. 
greičiu. 

8. Praėjus 10 minučių po centrifugavimo ant mėgintuvėlio 
dugno atsiranda nuosėdos. Viršutinė terpės dalis yra 
nusiurbiama Pastero pipete, o likusios nuosėdos vėl 
praskiedžiamos švaria Sperm Preparation Medium terpe               
( iki 2ml. ), ir  centrifuguojamos 5 minutes 350aps./min. 
greičiu. 

9. Po centrifugavimo nusiurbiama viršutinė terpės dalis 
paliekant ant mėgintuvėlio dugno nuosėdas. Likusios 
nuosėdos praskiedžiamos nedideliu kiekiu Sperm 
Preparation Medium ir jas sumaišius leidžiame pastovėti. 

10. Skaičiuojame tiriamosios apruoštos spermos koncentraciją 
ir judrumą. 
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Darbo priemonės  1. 1 arba 3 ml Pastero pipetės; 

2. Sterilūs mėgintuvėliai; 
3. Ligninas; 
4. Objektiniai stikliukai; 
5. Dengiamieji stikliukai; 
6. Destiliuotas vanduo; 
7. Imersinis aliejus; 
8. Maklerio kamera; 
9. Neubauerio kamera; 
10. pH juostelės; 
11. Spermac  dažai morfologijos tyrimui: A reagentas: raudoni dažai 
 B reagentas: šviesiai žalsvi 
 C reagentas: tamsiai žali 
 Fiksatorius 

 
12. Reagentai gyvybingumo tyrimui: Dažai A- 1%vandeninis 

Erzino Y tirpalas 
Dažai B-10% vandeninis  

 Nigrozino tirpalas 
 

13. Leukocitų atskirimo testui: Reagent1- LeucoScreen dažai  

 Reagent2- 30%Vandenilio 
peroksidas 

 
14. Žmogaus spermatozoidų antispermos 
antikūnių IgA/ IgG nustatymui: 

SpermMar lateksinės dalelės 

 Antiserumas ( SpermMar IgG ) 
 

15. Išnirimo testui: Sperm Preparation Medium  
Reagentų 
laikymas ir 
stabilumas 

Reagentų laikymas ir stabilumas yra nurodytas reagentų etiketėse. 

Tyrimo atlikimas 
ir atlikimo s ąlygos 

Spermos tyrimą atlieka klinikinės medicininės diagnostikos specialistas. 

Sperma tyrimui paimama masturbacijos būdu į sterilų vienkartinį indelį. Tai 

galima atlikti klinikoje arba namuose. PSO rekomenduoja 3- 4 dienų lytinio 

susilaikymo periodą.. Surinkus spermą namuose turi būti pristatyta į 

laboratoriją, laikant kūno temperatūroje. Medžiagos pristatymo laikas negali 

viršyti 30min.  

Lapas 1/ 1 

Patvirtinta :  

Data: 

 

Klinika MOTINA IR VAIKAS  

Spermos tyrimas 

Priedas Nr. 1 

KVSP 38 Rengė:  

Data: 
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Lapas 2/ 2 

Patvirtinta :  

Data: 

 

Klinika  

MOTINA IR VAIKAS 

 

Spermos tyrimas 

Priedas Nr. 1 

KVSP 38 Rengė:  

Data: 

 
 
Tyrimo atlikimas 
ir atlikimo s ąlygos 

Klinikin ės medicininės diagnostikos specialistas privalo laikytis saugos 

reikalavimų darbo vietoje, tinkamai dezinfekuoti ir nukenksminti infekcijos 

šaltinį. 

Rezultatų 
vertinimas 

Spermos kiekis ir fizikinės savybės ( suskystėjimo laikas, pH, tąsumas, spalva, 

drumstumas ), spermatozoidų koncentracija ir jų judrumas, agliutinacija, 

apvalių ląstelių skaičius- tai yra trumpas spermos tyrimas. Tačiau  jei yra kokių 

nors pakitimų, papildomai yra atliekami morfologinis, gyvybingumo, 

imunologinis, leukocitų atskirimo, “išplaukimo” testai gydytojui paskiriant 

arba pacientui pageidaujant. 

Rezultatų 
saugojimas 

Rezultatai saugomi archyve penkis metus. 

Darbo sauga Reikia atsiminti, kad visos žmogaus organinės medžiagos yra potencialiai 

užkrečiamos, o reagentai bei naudojamos cheminės medžiagos savo sudėtyje 

turi sveikatai pavojingų medžiagų todėl reikia laikytis darbo vietoje nustatytų 

saugos  taisyklių. 

Valdomų 
dokumentų 
egzempliorių 
skaičius ir laikymo 
vieta 

Vienas egzempliorius laikomas  „Kokybės vadove“; 

Antras egzempliorius  laikomas darbo vietoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




