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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό 

1.1 Εισαγωγή  
 

Το εργαστηριακό εγχειρίδιο του ΠΟΥ για την εξέταση του σπέρματος και την αλληλε-
πίδραση σπέρματος και τραχηλικής βλέννης δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 
1980, ως ανταπόκριση στο όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τυποποίηση 
των διαδικασιών της εξέτασης του ανθρωπίνου σπέρματος. Από τότε έχει επανεκ-
δωθεί τρεις φορές και μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Κατά την διάρκεια των τε-
λευταίων 30 ετών, το εγχειρίδιο έχει αναγνωρισθεί ως ένα παγκόσμιο πρότυπο και 
έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από ερευνητικά και κλινικά εργαστήρια σε ολόκληρο 
τον κόσμο. 

Παρά την επιτυχία του, έγινε σύντομα φανερό ότι κάποιες οδηγίες της προηγούμενης 
έκδοσης χρειάζονταν να αναθεωρηθούν υπό το φως νέων ανακαλύψεων και ότι με-
ρικές από αυτές χρειάζονταν περισσότερη ερμηνεία και υποστήριξη. Ο ΠΟΥ ανταπο-
κρίθηκε σε αυτή την ανάγκη και δημιούργησε μία συντακτική επιτροπή για να αναθε-
ωρήσει όλες τις μεθόδους του εγχειριδίου, δηλαδή να τις διατηρήσει, αλλάξει ή ανα-
βαθμίσει. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν 
υπηρχαν επαρκή δεδομένα για όλες τις μεθόδους του εγχειριδίου. Τα αποτελέσματα 
των μεθόδων επιβεβαιώθηκαν από κάποια διαπιστευμένα εργαστήρια, όχι όμως από 
άλλα. Για αυτό τον λόγο η συντακτική επιτροπή ακολούθησε μία πολιτική κοινής συ-
ναίνεσης κατά την εκτίμηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Πολλές πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από τεχνολόγους και εργαστηριακούς επι-
στήμονες που πρόσφεραν την εμπειρία τους για πολλές από τις μεθόδους που πε-
ριγράφονται στο εγχειρίδιο. Μάλιστα επειδή δεν υπήρχαν πολλές βασικές λεπτομέ-
ρειες σε προηγούμενες εκδόσεις, μερικά εργαστήρια δούλευαν τις μεθόδους αυτές 
με οδηγίες που έβρισκαν από άλλες πηγές ή έφτιαχναν δική τους παραλλαγή παρόλο 
που ισχυρίζονταν ότι ακολουθούσαν τις οδηγίες του εγχειριδίου του ΠΟΥ. Με στόχο 
την διεθνοποίηση των πληροφοριών του η νέα έκδοση του εγχειρίδου περιέχει πολ-
λές περισσότερες λεπτομέρειες για τις παλαιότερες μεθόδους ενώ περιγράφεται α-
ναλυτικά η λογική κάθε νέας δοκιμασίας. Συστήνεται στους ερευνητές που σκοπεύ-
ουν να χρησιμοποιήσουν στις εργασίες τους αποτελέσματα από τις μεθόδους αυτού 
του εγχειριδίου να δηλώνουν με σαφήνεια την μέθοδο που χρησιμοποίησαν από 
αυτό το εγχειρίδιο. 

 

1.2 Η πέμπτη έκδοση  
 
Η πέμπτη έκδοση περιέχει τρία μέρη: ανάλυση σπέρματος (Κεφάλαια 2-4), προετοι-
μασία σπέρματος (Κεφάλαια 5 και 6) και εξασφάλιση ποιότητας (Κεφάλαια 7). Το 
Μέρος Ι ασχολείται με την ανάλυση σπέρματος, μοιάζει με παλαιότερες εκδόσεις, 
αλλά διαιρείται σε τρία κεφάλαια: τυπικές μεθόδους, οι αποτελούν τις πλέον αποδε-
κτές μεθόδους για την εκτίμηση της ποιότητας του σπέρματος﮲ προαιρετικές δοκιμα-
σίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις ή κατά 
επιλογή του εργαστηρίου﮲ ερευνητικές δοκιμασίες οι οποίες προς το παρόν δεν χρη-
σιμοποιούνται σε καθημερινή βάση. Καθώς η καλλιέργεια σπέρματος δεν εκτελείται 
σε εργαστήρια σπερματολογίας η μόνη αναφορά που γίνεται σε αυτήν την ενότητα 
αφορά την στείρα συλλογή του δείγματος. Η ενότητα για την προετοιμασία του σπέρ-
ματος δεν περιορίζεται σε δείγματα εκσπερμάτισης αλλά επεκτείνεται σε δείγματα 
από τους όρχεις και την επιδιδυμίδα. Το κείμενο εμπλουτίζεται με αναλυτικές οδηγίες 
μεθοδολογιών, βήμα προς βήμα, Σημειώσεις (σχόλια για τις μεθοδολογίες), Σημειώ-
σεις (ερμηνεία των αποτελεσμάτων) και Πλαίσια (επιπλέον επεξηγηματικό υλικό). 
 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πέμπτης έκδοσης είναι τα εξής: 
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• Τα κεφάλαια για την ανάλυση σπέρματος περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για όλα τα 
διαλύματα εργασίας, τις πειραματικές διαδικασίες, τους υπολογισμούς και την ερ-
μηνεία τους, έτσι ώστε κάθε μεθοδολογία να είναι πλήρης, με ελάχιστες παραπο-
μπές σε άλλα μέρη του εγχειριδίου. 

• Η ενότητα για την επεξεργασία του σπέρματος έχει πλέον επεκταθεί και προστέ-
θηκε ένα κεφάλαιο για την κρυοσυντήρηση των σπερματοζωαρίων. Οι διαδικασίες 
που σχετίζονται με την ανάλυση της τραχηλικής βλέννας έχουν χωριστεί στο κε-
φάλαιο με τις προαιρετικές διαδικασίες και σε ένα παράρτημα με χαρακτηριστικά 
της βλέννας. 

• Υπάρχουν λιγότερα παραρτήματα από προηγούμενες εκδόσεις και περιορίζονται 
σε εξειδικευμένες ή σπάνια χρήσιμες πληροφορίες. 

• Υπολογισμός αριθμών σπερματοζωαρίων. Η αραίωση του σπέρματος και οι πε-
ριοχές του θαλάμου μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του αριθ-
μού των σπερματοζωαρίων σε δείγμα σπέρματος έχουν αλλάξει ώστε να είναι 
δυνατή η καταμέτρηση 200 σπερματοζωαρίων ανά διαφορετικό υποδείγμα. Τονί-
ζεται η σημασία των λαθών δειγματοληψίας και η βεβαιότητα των λαμβανόμενων 
αριθμητικών αποτελεσμάτων. Η συντακτική επιτροπή θεώρησε ότι ο συνολικός 
αριθμός σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτιση παρέχει μια πιο ακριβή αξιολό-
γηση της λειτουργίας των όρχεων από ό,τι η συγκέντρωση του σπέρματος, και 
αυτός ο όγκος του σπέρματος πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια. 

• Αξιολόγηση της αζωοσπερμίας. Αν και επιφανειακά απλή, η διάγνωση της αζωο-
σπερμίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
σφαλμάτων από τη μέτρηση πολύ μικρού αριθμού σπερματοζωαρίων, του μεγά-
λου αριθμού οπτιών πεδίων και της δυσκολίας μικροσκόπησης πλακών με πολλά 
συντρίμματα. Οι αλλλαγές που προτείνονται είναι η εξέταση δειγμάτων χωρίς φυ-
γοκέντρηση και η χρήση ευαίσθητων μεθόδων μέτρησης. Ωστόσο προτείνονται 
μέθοδοι φυγοκέντρησης απαραίτητες για τη καθίζηση επαρκούς αριθμού κυττά-
ρων για θεραπευτικές διαδικασίες καθώς και μέθοδοι για την ανίχνευση κινούμεν-
νων σπερματοζωαρίων σε μη μονιμοποιημένα δείγματα για την αξιολόγηση του 
σπέρματος μετά από βασεκτομή. 

• Αξιολόγηση της κινητικότητας του σπέρματος. Μια σημαντική αλλαγή από τις 
προηγούμενες εκδόσεις είναι η νέα κατηγοριοποίηση της κινητικότητας του σπέρ-
ματος. Συνιστάται τα σπερματοζωάρια να ταξινομούνται ως προοδευτικά κινού-
μενα, μη προοδευτικά κινούμενα και ακίνητα (αντί των βαθμών a, b, c ή d). 

• Αξιολόγηση της μορφολογίας του σπέρματος. Ορισμένα εργαστήρια υπολογίζουν 
μόνο φυσιολογικές μορφές, ενώ άλλα θεωρούν ότι ο τύπος, η θέση και η έκταση 
της ανωμαλίας είναι πιο σημαντικές. Το αν οι αξιολογήσεις αυτές, προσθέτουν 
αξία στην ανάλυση σπέρματος παραμένει αμφισβητήσιμο. Η σχέση μεταξύ του 
ποσοστού των φυσιολογικών μορφών (όπως ορίζεται από την αυστηρή κατηγο-
ριοποίηση ή την αξιολόγηση της μορφολογίας με τη βοήθεια υπολογιστή) και τα 
ποσοστά γονιμοποίησης in vivo δικαιολογούν την προσπάθεια προσδιορισμού 
ενός μορφολογικά διακριτού υποπληθυσμού σπερματοζωαρίων στο δείγμα. Σε 
αυτήν την έκδοση έχουν συμπεριληφθεί πολύ κατατοπιστικές μικρογραφίες που 
συνοδεύονται από εξηγήσεις για κάθε σπερματοζωάριο. Αυτό θα βοηθήσει στην 
εκπαίδευση των εργαστηριακών στην κατηγοριοποίηση των σπερματοζωαρίων. 
Πρόσφατα δεδομένα από γόνιμο πληθυσμό επέτρεψαν να δοθούν τιμές αναφο-
ράς για το ποσοστό των μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων. 

• Έλεγχος ποιότητας. Αυτό το κεφάλαιο ξαναγράφηκε όλο. Απαιτείται αυστηρή δια-
σφάλιση ποιότητας για την ανάλυση σπέρματος με τις προτεινόμενες αναλυτικές 
μεθόδους. Παρέχονται συμβουλές και προτάσεις για τον τρόπο βελτίωσης της α-
πόδοσης όταν τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας δεν είναι ικανοποιητικά. 

• Εύρη αναφοράς και όρια αναφοράς. Τα εύρη αναφοράς αυτού του εγχειριδίου 
προέρχονται από άνδρες των οποίων οι σύντροφοι είχαν εγκυμοσύνη μέσα σε 12 



17 

 

 

 

 

 

μήνες. Τα δεδομένα προέρχονται από 400 με 1900 δείγματα πρόσφατων πατέ-
ρων από οκτώ χώρες και τρεις ηπείρους. Η συμβατική στατιστική μέθοδος είναι 
το εκατοστημόριο 2,5ο συμμετρικά από τα δύο άκρα της κατονομής, δεδομένου 
ότι οι τιμές προέρχονταν από διαφορετικούς πληθυσμούς. Ωστόσο, θεωρήθηκε 
καταλληλότερο ένα μονόπλευρο διάστημα αναφοράς καθώς οι υψηλές τιμές των 
παραμέτρων του σπέρματος είναι απίθανο να είναι επιζήμιες για τη γονιμότητα. 
Σε αυτή την περίπτωση δίνεται ως κατώτερο όριο αναφοράς το 5ο εκατοστημόριο. 
Στο Παράρτημα 1 δίνεται η πλήρης κατανομή κάθε παραμέτρου του σπέρματος. 

1.3 Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου  

Οι μέθοδοι που περιγράφονται εδώ προορίζονται ως οδηγίες για τη βελτίωση της 
ποιότητας ανάλυσης σπέρματος και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Δεν 
πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά από τοπικούς, εθνικούς ή παγκόσμιους εργα-
στηριακούς οργανισμούς διαπίστευσης. Η ανάλυση σπέρματος μπορεί να είναι 
χρήσιμη τόσο σε κλινικές όσο και σε ερευνητικές συνθήκες, για τη διερεύνηση 
της γονιμότητας στους άνδρες και για την παρακολούθηση της σπερματογένε-
σης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τυπικές διαδικασίες 

2.1 Εισαγωγή 

Κατά την διάρκεια της εκσπερμάτισης, το σπέρμα παράγεται από ένα συμπυκνωμένο 
εναιώρημα σπερματοζωαρίων, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα ζεύγος επιδιδυ-
μίδων, αναμεμειγμένο και αραιωμένο στο υγρό έκκριμα των βοηθητικών γεννητικών 
οργάνων. Αποβάλλεται σε πολλά κλάσματα. Η σύγκριση δειγμάτων σπέρματος πριν 
και μετά από βασεκτομή (εκτομή του σπερματικού πόρου) έχει αποκαλύψει ότι το 
90% του όγκου του σπέρματος αποτελείται από εκκρίσεις των βοηθητικών οργάνων 
(Weiske, 1994), κυρίως του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων, με μικρή 
συνεισφορά από τους βολβουρηθραίους αδένες (αδένες του Cowper) και τις επιδιδυ-
μίδες.  

Το σπέρμα έχει δυο σημαντικούς ποσοτικούς χαρακτήρες: 

• τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων που αντικατοπτρίζει την παραγωγή 
σπέρματος από τους όρχεις και την ευπάθεια του μετα-ορχικού συστήματος αγω-
γών. 

• τον συνολικό όγκο του σπέρματος που παρέχεται από τους διάφορους βοηθητι-
κούς αδένες και αντανακλά την εκκριτική τους ικανότητα.  

Τα φυσικά χαρακτηριστικά των σπερματοζωαρίων (ζωτικότητα, κινητικότητα και μορ-
φολογία) και η σύνθεση του σπερματικού υγρού είναι πολύ σημαντικά για την λει-
τουργία του σπέρματος. 

Κατά την σεξουαλική επαφή, το αρχικό, πλούσιο σε σπερματοζωάρια προστατικό 
τμήμα του σπέρματος έρχεται σε επαφή με την τραχηλική βλέννη (Sobrero & Mac-
Leod, 1962), ενώ το υπόλοιπο υγρό να παραμένει ως δεξαμενή στον κόλπο. Αντιθέ-
τως, στο περιβάλλον του εργαστηρίου, συλλέγεται ολόκληρη η εκσπερμάτιση σε ένα 
δοχείο, όπου τα σπερματοζωάρια είναι παγιδευμένα σε ένα πήγμα που δημιουργείται 
από πρωτεΐνες ορχικής προέλευσης. Αυτό το πήγμα υγροποιείται από την δράση 
των πρωτεασών του προστάτη, κατά την διάρκεια της οποίας αυξάνεται η ωσμωτι-
κότητά του (Björndahl & Kvist, 2003; Cooper et al., 2005). 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ποιότητα των δειγμάτων σπέρματος ποικίλλει ανάλογα με 
το πως προκαλείται η εκσπερμάτιση. Εκσπερματώσεις που προκαλούνται με αυνα-
νισμό στο δωμάτιο δίπλα στο εργαστήριο, ενδέχεται να είναι χαμηλότερης ποιότητας 
από εκείνες που ανακτώνται από μη-σπερματοκτόνα προφυλακτικά που χρησιμο-
ποιούνται κατά την επαφή στο σπίτι (Zavos & Goodpasture, 1989). Αυτή η διαφορά 
οφείλεται στη διαφορετική μορφή σεξουαλικής διέγερσης, αφού ο χρόνος που χρειά-
ζεται για την παραγωγή του δείγματος από τον αυνανισμό αντικατοπτρίζει το βαθμό 
της σπερματικής έκκρισης πριν την εκσπερμάτιση επηρρεάζοντας την ποιότητα του 
σπέρματος (Pound et al., 2002). 

Υπό σαφώς καθορισμένες συνθήκες συλλογής, η ποιότητα του σπέρματος εξαρτάται 
από παράγοντες που συνήθως δεν μπορούν να τροποποιηθούν, όπως είναι η πα-
ραγωγή του σπέρματος από τους όρχεις, οι εκκρίσεις των βοηθητικών οργάνων και 
κάποια πρόσφατη (συνήθως εμπύρετη) ασθένεια, καθώς και άλλους παράγοντες, 
όπως ο χρόνος αποχής, που πρέπει να καταγράφεται και να λαμβάνεται υπόψη κατά 
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών προσδιορισμών της ποιότητας του σπέρματος 
εξαρτώνται από: 

• Την πλήρη ή όχι συλλογή του δείγματος. Κατά την διάρκεια της εκσπερμάτισης τα 
πρώτα κλάσματα του σπέρματος που αποβάλλονται είναι κυρίως υγρά του προ-
στάτη πλούσια σε σπερματοζωάρια, ενώ τα επόμενα κλάσματα αποτελούνται 
από ορχικό σπερματικό υγρό (Björndahl & Kvist, 2003). Ως εκ τούτου η απώλεια 
του πρώτου (πλούσιου σε σπερματοζωάρια) τμήματος της εκσπερμάτισης έχει 
μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος από την α-
πώλεια του τελευταίου. 
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• Η δράση των βοηθητικών φυλετικών αδένων, είναι να παράγουν υγρά που αραιώ-
νουν τα συμπυκνωμένα σπερματοζωάρια της επιδιδυμίδας κατά την εκσπερμά-
τιση (Eliasson, 2003). Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων δεν αντικατοπτρίζει 
άμεσα την ποιότητα του εξαγόμενου σπέρματος από τον όρχι, καθώς επηρεάζεται 
από την λειτουργία άλλων οργάνων του αναπαραγωγικού συστήματος. Αντιθέτως 
αντικατοπτρίζεται από τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων της εκπσπερ-
μάτισης (υπολογίζεται από το γινόμενο της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων 
επί τον όγκο σπέρματος). Για παράδειγμα, οι συγκεντρώσεις των σπερματοζωα-
ρίων στο σπέρμα νέων και ηλικιωμένων ανδρών μπορεί να είναι ίδιες, αλλά οι 
συνολικοί αριθμοί τους μπορεί να διαφέρουν, καθώς ο όγκος του σπερματικού 
υγρού και η συνολική παραγωγή του σπέρματος μειώνονται με την ηλικία, τουλά-
χιστον σε ορισμένους πληθυσμούς (Ng et al., 2004). 

• Το χρονικό διάστημα από την τελευταία σεξουαλική δραστηριότητα. Κατά την α-
πουσία εκσπερμάτισης, τα σπερματοζωάρια συσσωρεύονται στην επιδιδυμίδα 
και υπερχειλίζουν μέσα στην ουρήθρα όπου αραιώνονται ως εκ τούτου με τα ούρα 
(Cooper et al., 1993; De Jonge et al., 2004). Η ζωτικότητα του σπέρματος και η 
χρωματίνη δεν επηρεάζονται από την μεγάλη διάρκεια αποχής (Tyler et al.,1982b; 
De Jonge et al., 2004) εκτός εάν διαταράσσεται η λειτουργία της επιδιδυμίδας 
(CorreaPerez et al., 2004). 

• Την προτελευταία περίοδο αποχής. Δεδομένου ότι οι επιδιδυμίδες δεν εκκενώνο-
νται εντελώς με μια μόνο εκσπερμάτιση (Cooper et al., 1993) μερικά σπερματο-
ζωάρια παραμένουν σε αυτές από την προηγούμενη εκσπερμάτιση. Αυτό επηρε-
άζει το εύρος της ηλικίας και της ποιότητας των σπερματοζωαρίων στην εκσπερ-
μάτιση (Tyler et al., 1982a). Η έκταση αυτής της επιρροής είναι δύσκολο να εξα-
κριβωθεί και σπάνια λαμβάνεται υπόψη. 

• Το μέγεθος των όρχεων. Eπηρεάζει τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων 
ανά εκσπερμάτιση (Handelsman et al., 1984; WHO, 1987; Behre et al., 2000; An-
dersen et al., 2000) και κατά συνέπεια το επίπεδο της σπερματογεννητικής δρα-
στηριότητας, η οποία επηρεάζει επιπλέον και την μορφολογία του σπέρματος 
(Ηolstein et al., 2003). 

Σχόλιο: Η μεγάλη βιολογική ποικιλία στην ποιότητα του σπέρματος οφείλεται σε ό-
λους αυτούς τους παραπάνω παράγοντες και προϋποθέτει ότι όλες οι μετρήσεις στο 
σπέρμα είναι ακριβείς. 

Αυτές οι μεταβλητές αλλά και κάποιοι άλλοι, ανεξέλεγκτοι σε μεγάλο βαθμό, παρά-
γοντες, εξηγούν την ευρέως γνωστή ενδοατομική μεταβλητότητα στη σύσταση του 
σπέρματος (Baker & Kovacs, 1985; Alvarez et al., 2003). Η Εικόνα 2.1 δείχνει τις 
διακυμάνσεις της σύστασης του σπέραμτος με την πάροδο του χρόνου, όπως εκτι-
μήθηκε με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ, πέντε υγιών νεαρών εθελοντών που 
συγκρότησαν μία ομάδα εικονικού φαρμάκου (placebo) ανδρικής ορμονικής αντισύλ-
ληψης. Αυτή η μεταβλητότητα επηρεάζει και την ερμηνεία των αναλύσεων σπέρμα-
τος: 

• Είναι αδύνατον να εκτιμηθεί η ποιότητα του σπέρματος ενός άνδρα από την ανά-
λυση ενός και μόνο δείγματος.  

• Είναι χρήσιμο να εξετάζονται δυο ή τρία δείγματα για να συγκεντρόνονται δεδο-
μένα αναφοράς (Poland et al., 1985; Berman et al., 1996; Carlsen et al., 2004; 
Castilla et al., 2006; Keel, 2006). 

Παρόλο που οι μετρήσεις του συνολικού πληθυσμού των σπερματοζωαρίων που εκ-
σπερματώθηκαν, δεν μπορούν να ορίσουν την ικανότητα γονιμοποίησης των λίγων 
εξ'αυτών που θα φτάσουν στον τόπο γονιμοποίησης, το σπερμοδιάγραμμα προσφέ-
ρει ουσιαστικές πληροφορίες για την κλινική κατάσταση ενός ατόμου. Όλες οι διαδι-
κασίες συλλογής και ανάλυσης σπέρματος πρέπει να γίνουν με κατάλληλα τυποποι-
ημένες διαδικασίες, εάν τα αποτελέσματα μας θέλουμε να παρέχουν έγκυρες και χρή-
σιμες πληροφορίες. Οι δοκιμές που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι διεθνώς 
αποδεκτές διαδικασίες και αποτελούν τα ουσιώδη στάδια για την αξιολόγηση του 
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σπέρματος. 

Η ανάλυση του σπέρματος περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (περιγράφονται λε-
πτομερώς στα επόμενα κεφάλαια). 

Στα πρώτα πέντε λεπτά: 

• Τοποθέτηση του δοχείου με το δείγμα στον πάγκο ή σε επωαστικό κλίβανο (37°C) 
για να ρευστοποιηθεί. 

Μεταξύ 30 και 60 λεπτών: 

• Αξιολόγηση της ρευστότητας και της εμφάνισης του σπέρματος. 

• Μέτρηση του όγκου του σπέρματος. 

• Μέτρηση του pH του σπέρματος (εάν απαιτείται). 

• Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος για την αξιολόγηση της μικροσκοπικής 
εμφάνισης του σπέρματος, της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων και τον υπο-
λογισμό της αραίωσης που απαιτείται για την μέτρηση του αριθμού των σπερμα-
τοζωαρίων. 

• Προσδιορισμός της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων (εάν το ποσοστό των κι-
νούμενων κυττάρων είναι χαμηλό). 

• Δημιουργία επιχρίσματος σπέρματος για την αξιολόγηση της μορφολογίας των 
σπερματοζωαρίων. 

• Παρασκευή αραιώσεων σπέρματος για την μέτρηση της συγκέντρωσης των 
σπερματοζωαρίων. 

• Προσδιορισμός του αριθμού των σπερματοζωαρίων. 

• Εκτέλεση της μικτής αντίδρασης αντισφαιρίνης (Mixed Antiglobin Reaction ή 
ΜΑR) (εάν απαιτείται). 

• Προσδιορισμός των υπεροξειδάση - θετικών κυττάρων (εάν υπάρχουν στρογγυλά 
κύτταρα). 

• Προετοιμασία του σπέρματος για την εξέταση Immunobead (αντισπερματικά αντι-
σώματα) (εάν απαιτείται). 

• Φυγοκέντρηση σπέρματος (εάν πρόκειται να προσδιοριστούν και βιοχημικοί δεί-
κτες). 

Μέσα σε 3 ώρες: 

• Αποστολή των δειγμάτων στο μικροβιολογικό εργαστήριο (εάν απαιτείται). 

Μετά από 4 ώρες: 

• Μονιμοποίηση, χρώση και εκτίμηση των επιχρισμάτων για την μορφολογία των 
σπερματοζωαρίων. 

Αργότερα την ίδια μέρα (ή μια άλλη μέρα εάν τα δείγματα διατηρούνται στην ψύξη): 

• Προσδιορισμός των βιοχημικών δεικτών των βοηθητικών αδένων (εάν απαιτείται). 

• Εκτέλεση της έμμεσης δοκιμής ανοσοσφαιριδίων για τα σπερματικά αντισώματα 
(immunobead test) (εάν απαιτείται). 

 

2.2 Συλλογή του δείγματος 

2.2.1 Προετοιμασία 

• Το δείγμα πρέπει να συλλέγεται σε απομονωμένο δωμάτιο κοντά στο εργαστήριο, 
προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση του σπέρματος σε διακυμάνσεις της θερμο-
κρασίας και να περιοριστεί το χρονικό διάστημα μεταξύ συλλογής και ανάλυσης 
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(βλέπε Ενότητες 2.2.5 και 2.2.6 για εξαιρέσεις). 

• Το δείγμα πρέπει να συλλέγεται έπειτα από σεξουαλική αποχή μεταξύ 2 και 7 ημε-
ρών. Εάν χρειασθούν περισσότερα δείγματα, συνιστάται ο αριθμός των ημερών 
σεξουαλικής αποχής να είναι όσο το δυνατό σταθερός για κάθε επίσκεψη. 

• Θα πρέπει να δοθούν σαφείς γραπτές αλλά και προφορικές οδηγίες στον ασθενή 
για την ορθή συλλογή του δείγματος σπέρματος. Σε αυτές θα πρέπει να τονίζεται 
το γεγονός ότι το δείγμα πρέπει να είναι πλήρες καθώς και ότι θα πρέπει να ανα-
φέρεται οποιαδήποτε απώλεια κάποιου κλάσματος του δείγματος.  

• Οι ακόλουθες πληφορορίες θα πρέπει να αναγράφονται στην έκθεση αναφοράς 
αποτελεσμάτων (βλέπε Παράρτημα 6, Ενότητα Α6.1): το όνομα του ασθενή, η ημε-
ρομηνία γέννησής του, ένας προσωπικός κωδικός αριθμός, η περίοδος αποχής, η 
ημερομηνία και η ώρα της συλλογής, η πληρότητα του δείγματος, τυχόν δυσκολίες 
στην διαδικασία παραγωγής του δείγματος καθώς και το διάστημα που μεσολάβησε 
μεταξύ συλλογής και έναρξης ανάλυσης του σπέρματος. 

2.2.2 Συλλογή σπέρματος για διαγνωστικούς και ερευνητικούς σκοπούς 

• Το δείγμα θα πρέπει να ληφθεί με αυνανισμό και η εκσπερμάτιση να γίνει μέσα 
σε ένα καθαρό, ευρύστομο δοχείο κατασκευασμένο από γυαλί ή πλαστικό, πά-
ντα όμως από υλικό που έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι τοξικό για τα σπερματο-
ζωάρια (βλέπε Πλαίσιο 2.1). 

• Το δοχείο του δείγματος πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
μεταξύ 20 και 37 °C, για να αποφευχθούν μεγάλες αλλαγές στην θερμοκρασία 
που πιθανότατα επηρεάσουν τα σπερματοζωάρια μετά την εκσπερμάτιση σε 
αυτό. Το δοχείο πρέπει να είναι επισημασμένο με το όνομα του ασθενή, ένα 
κωδικό αναγνώρισης και την ημερομηνία και ώρα της συλλογής. 

• Το δοχείο του δείγματος τοποθετείται σε πάγκο ή σε επωαστικό κλίβανο (37 °C) 
σε όλη τη διάρκεια της ρευστοποίησής του. 

• Σημειώστε στο έντυπο αναφοράς εάν το δείγμα είναι ελλιπές, ειδικά εάν λείπει 
το πρώτο, πλούσιο σε σπέρμα κλάσμα. Εάν το δείγμα είναι ελλιπές, θα πρέπει 
να συλλεγεί ένα δεύτερο δείγμα, και πάλι όμως μετά από περίοδο αποχής 2 - 7 
ημερών. 

Πλαίσιο 2.1 Επιβεβαίωση της συμβατότητας του σπέρματος στα δοχεία 
συλλογής 

Επιλέξτε μερικά δείγματα σπέρματος υψηλής συγκέντρωσης και καλής κινητικό-
τητας. Τοποθετείστε το μισό κάθε δείγματος σε ένα δοχείο που είναι γνωστό ότι 
είναι μη τοξικό (control) και το άλλο μισό στο δοχείο που ελέγχεται. Αξιολογείστε 
την κινητικότητα του σπέρματος (βλέπε Ενότητα 2.5) επαναλαμβάνοντας την ανά 
ώρα σε θερμοκρασία δωματίου ή στους 37°C για 4 ώρες. Εάν δεν υπάρχουν δια-
φορές μεταξύ control και δείγματος σε κανένα από τα χρονικά διαστήματα (P > 
0,05 για έλεγχο t-test ανά ζεύγη), τότε τα δοχεία μπορούν να θεωρηθούν ως μη 
τοξικά για τα σπερματοζωάρια καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
συλλογή σπέρματος. 

 

  



23 

 

 

 

 

 

Εικ. 2.1 Η μεταβολή του συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων και της συγκέντρωσης του 
σπέρματος σε περίοδο ενάμιση χρόνου. 

 

2.2.3 Στείρα συλλογή σπέρματος για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

Πραγματοποιείται όπως η συλλογή δείγματος για διαγνωστικούς σκοπούς (βλέπε Ε-
νότητα 2.2.2) με τη διαφορά ότι τα δοχεία συλλογής, τα ρύγχη των πιπετών και οι 
πιπέτες πρέπει να είναι αποστειρωμένα. 

2.2.4 Στείρα συλλογή σπέρματος για μικροβιολογική ανάλυση 

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποφεύγεται η μικροβιολογική επιμόλυνση από 
άλλες πηγές εκτός του σπέρματος (π.χ. από συμβιωτικούς οργανισμούς του δέρμα-
τος). Τα δοχεία συλλογής του δείγματος, τα ρύγχη των πιπετών και οι πιπέτες για 
ανάδευση πρέπει να είναι αποστειρωμένα. 

Ο ασθενής συνίσταται: 

• Να ουρήσει. 

• Να πλύνει τα χέρια και το πέος του με σαπούνι, για να μειωθεί ο κίνδυνος επι-
μόλυνσης του δείγματος από συμβιωτικούς μκροοργανισμούς του δέρματος. 

• Να ξεπλυθεί. 

• Να στεγνώσει τα χέρια και το πέος του με μία καθαρή πετσέτα μιας χρήσης. 

• Να εκσπερματώσει μέσα στο αποστειρωμένο δοχείο συλλογής. 

Σημείωση: Το χρονικό διάστημα μεταξύ της συλλογής του σπέρματος και της έναρ-
ξης της ανάλυσης από το μικροβιολογικό εργαστήριο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 
ώρες. 
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2.2.5 Συλλογή σπέρματος στο σπίτι 

• Το δείγμα μπορεί να συλλεχθεί στο σπίτι αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όπως για παράδειγμα λόγω αποδεδειγμένης ανικανότητας παραγωγής δείγμα-
τος με αυνανισμό στο χώρο της κλινικής ή σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλων 
εγκαταστάσεων κοντά στο εργαστήριο.  

• Θα πρέπει να δοθούν σαφείς γραπτές και προφορικές οδηγίες στον άνδρα σχε-
τικά με τη συλλογή και τη μεταφορά του δείγματος σπέρματος. Στις οδηγίες πρέ-
πει να δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι το δείγμα χρειάζεται να είναι πλήρες κ.τ.λ., 
ότι πρέπει να συλλέγεται όλη η εκσπερμάτωση συμπεριλαμβανομένου του πρώ-
του, πλούσιου σε σπέρμα κλάσματος, καθώς και ότι ο ασθενής θα πρέπει να 
αναφέρει οποιαδήποτε απώλεια μέρους του δείγματος. Εάν το δείγμα είναι ελλι-
πές πρέπει να σημειώνεται στην έκθεση αποτελεσμάτων. 

• Δίνεται στον άνδρα ένα προζυγισμένο δοχείο συλλογής, επισημασμένο με το 
όνομά του και τον αριθμό αναγνώρισής. 

• Ο άνδρας θα πρέπει να καταγράψει την ώρα παραγωγής του σπέρματος και να 
παραδώσει το δείγμα στο εργαστήριο σε λιγότερο από 1 ώρα από τη συλλογή 
του.  

• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο, το δείγμα πρέ-
πει να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 20 και 37 °C. 

• Η έκθεση αποτελεσμάτων θα πρέπει να αναφέρει που συλλέχθηκε το δείγμα, 
στο σπίτι ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία εκτός του εργαστηρίου. 

2.2.6 Συλλογή σπέρματος με προφυλακτικό 

• Το δείγμα μπορεί να συλλεχθεί σε προφυλακτικό κατά την διάρκεια της σεξουα-
λικής επαφής. Αυτό εφαρμόζεται όμως μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως 
για παράδειγμα λόγω αποδεδειγμένης ανικανότητας παραγωγής σπέρματος με 
αυνανισμό. 

• Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικά, μη τοξικά προ-
φυλακτικά που είναι σχεδιασμένα για συλλογή σπέρματος τέτοια προφυλακτικά 
είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. 

• Στον ασθενή πρέπει να δίνονται πληροφορίες από τον κατασκευαστή σχετικά 
με το πως να χρησιμοποιήσει το προφυλακτικό, πως να το κλείσει, και πως να 
το στείλει ή να το μεταφέρει στο εργαστήριο. 

• Ο ασθενής πρέπει να καταγράψει την ώρα παραγωγής του σπέρματος και να 
παραδώσει το δείγμα στο εργαστήριο σε λιγότερο από 1 ώρα. 

• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς στο εργαστήριο, το δείγμα πρέπει να διατηρεί-
ται σε θερμοκρασία μεταξύ 20 και 37°C. 

• Πρέπει να σημειώνεται στην έκθεση αποτελεσμάτων εάν το δείγμα συλλέχθηκε 
με ειδικό προφυλακτικό κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής στο σπίτι ή σε 
κάποια άλλη τοποθεσία εκτός του εργαστηρίου. 

Σημείωση: Τα συνηθισμένα προφυλακτικά που είναι φτιαγμένα από latex δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή σπέρματος διότι περιέχουν παράγοντες 
που επηρεάζουν την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων (Jones et al., 1986). 

 

Σχόλιο 1: Η διακεκομμένη συνουσία δεν αποτελεί αξιόπιστο μέσο συλλογής σπέρ-
ματος, διότι το πρώτο κλάσμα της εκσπερμάτισης, το οποίο περιέχει τον μεγαλύ-
τερο αριθμό σπερματοζωαρίων, μπορεί να χαθεί. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει 
κυτταρική και βακτηριακή μόλυνση του δείγματος, και το χαμηλό pH του κολπικού 
υγρού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κινητικότητα του σπέρματος. 
 

Σχόλιο 2: Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να παράσχει ένα δείγμα σπέρματος, η ίδια 
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εξέταση μετά την συνουσία (βλέπε Ενότητα 3.3.1) ενδέχεται να δώσει κάποιες πλη-
ροφορίες για τα σπερματοζωάριά του. 

2.2.7 Ασφαλής χειρισμός του δείγματος 

Τα δείγματα σπέρματος μπορεί να περιέχουν επικίνδυνους μολυσματικούς παράγο-
ντες (για παράδειγμα τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) τους ιούς της 
ηπατίτιδας ή τον ιό του έρπη) και για αυτό τον λόγο θα πρέπει να τα χειριζόμαστε ως 
δείγματα δυνητικού βιολογικού κινδύνου. Εάν το δείγμα προορίζεται για ανάλυση, 
ενδομήτρια σπερματέγχυση (intra-uterine insemination ή IUI), εξωσωματική γονιμο-
ποίηση (in-vitro fertilization ή IVF), ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωα-
ρίου (intracytoplamatic sperm injection ή ICSI) (βλέπε Ενότητα 5.1) ή καλλιέργεια 
σπέρματος (βλέπε Ενότητα 2.2.4) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα υ-
λικά αλλά και τεχνικές. Πρέπει να ακολουθούνται ευλαβικά οι κατευθυντήριες οδηγίες 
ασφάλειας του Παραρτήματος 2 και το σχετικό εγχειρίδιο εργαστηριακής βιοασφά-
λειας του ΠΟΥ. 

2.3 Αρχική μακροσκοπική εξέταση 

Η ανάλυση σπέρματος πρέπει να αρχίζει με μία σύντομη παρατήρηση του αμέσως 
μετά την ρευστοποίηση, κατά προτίμηση εντός 30 λεπτών, αλλά όχι περισσότερο 
από 1 ώρα μετά την εκσπερμάτωση, για να αποφευχθούν η αφυδάτωση και η αλλαγή 
στη θερμοκρασία του που μπορούν να επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος. 

2.3.1 Ρευστοποίηση 

Αμέσως μετά την εκσπερμάτωση σε ένα κατάλληλο περιέκτη, το σπέρμα παίρνει φυ-
σιολογικά την μορφή μιας ημιστερεής συμπυκνωμένης μάζας. Κανονικά μέσα σε λίγα 
λεπτά, σε θερμοκρασία δωματίου, το σπέρμα θα αρχίσει να ρευστοποιείται και θα 
φαίνεται μέσα στο δοχείο ως ένα ετερογενές μείγμα σβώλων. Όσο η ρευστοποίηση 
συνεχίζεται, το σπέρμα γίνεται όλο και πιο ομοιογενή και υδαρό. Στο τέλος παραμέ-
νουν μόνο λίγα τμήματα παχύρευστου υλικού. Το φυσιολογικό δείγμα ρευστοποιείται 
συνήθως μέσα σε 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Σπανιότερα μπορεί να χρεια-
στούν 60 λεπτά ή περισσότερα. Αν η ρευστοποίηση δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 
λεπτά, θα πρέπει αυτό να σημειωθεί. Τα δείγματα σπέρματος τα οποία συλλέγονται 
στο σπίτι ή με προφυλακτικό θα πρέπει φυσιολογικά να έχουν ρευστοποιηθεί μέχρι 
να φτάσουν στο εργαστήριο. 

Φυσιολογικά τα ρευστοποιημένα δείγματα σπέρματος μπορεί να περιέχουν ζελατι-
νώδεις σχηματισμούς οι οποίοι δεν ρευστοποιούνται χωρίς όμως αυτό να έχει κλινική 
σημασία. Η παρουσία των ινών βλέννας, μπορεί να αλληλεπιδράσει με την ανάλυση 
σπέρματος. 

Σημείωση 1: Η ρευστοποίηση μπορεί να αναγνωριστεί και μακροσκοπικά, όπως πε-
ριγράφηκε παραπάνω, αλλά και μικροσκοπικά. Τα ακίνητα σπερματοζωάρια επανα-
κτούν την ικανότητα τους να κινούνται όσο το σπέρμα ρευστοποιείται. Εάν συνεχίζε-
ται να παρατηρούνται ακίνητα σπερματοζωάρια θα πρέπει να δοθεί περισσότερος 
χρόνος για την ολοκλήρωσης της ρευστοποίησης. 
 

Σημείωση 2: Κατά τη διάρκεια την ρευστοποίησης πρέπει να γίνεται συνεχής ήπια 
ανάδευση ή περιστροφή του περιέκτη του δείγματος σε ένα δισδιάστατο αναδευτήρα, 
σε θερμοκρασία δωματίου ή σε επωαστικό κλίβανο στους 37ͦC. Η ανάδευση βοηθά 
στην παραγωγή ενός ομοιογενούς δείγματος. 
 

Σημείωση 3: Αν το σπέρμα δεν ρευστοποιηθεί μέσα σε 30 λεπτά, δεν θα προχωρή-
σουμε στην ανάλυση του σπέρματος αλλά θα περιμένουμε για άλλα 30 λεπτά. Αν η 
ρευστοποίηση δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 λεπτά θα προχωρήσουμε όπως περι-
γράφεται στην Ενότητα 2.3.1.1. 
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2.3.1.1 Καθυστερημένη Ρευστοποίηση 

Περιστασιακά μερικά δείγματα μπορεί να μην ρευστοποιηθούν, καθιστώντας ιδιαί-
τερα δύσκολη την αξιολόγηση του σπέρματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να 
είναι απαραίτητη η επιπλέον επεξεργασία, μηχανική ανάδευση ή ενζυματική πέψη. 

1. Μερικά δείγματα μπορεί να πρέπει να διεγερθούν για να υγροποιηθούν με την 
προσθήκη ίσου όγκου φυσιολογικού μέσου (π.χ του φωσφορικού ρυθμιστικού δια-
λύματος του Dulbecco, Βλέπε Παράρτημα 4, Τμήμα Α4.2), κάνοντας επαναλαμβα-
νόμενα πιπεταρίσματα. 

2. Η ανομοιογένεια μπορεί να μειωθεί με την επαναλαμβανόμενη (6-10 φορές) ήπια 
διέλευση του δείγματος μέσα από μία σύριγγα με βελόνα διατομής gouge 18 (εσωτε-
ρικής διαμέτρου 0,84 mm) ή gouge 19 (εσωτερικής διαμέτρου 0,69 mm). 

3. Πέψη με βρομελίνη (bromelain), ένα υψηλής ειδικότητας πρωτεολυτικό ένζυμο (ΕC 
3.4.22.32), που μπορεί να προωθήσει τη ρευστοποίηση (βλέπε Πλαίσιο 2.2). 

Πλαίσιο 2.2 Παρασκευή της βρομελίνης 

Παρασκευάστε 10 U/mL βρομελίνης σε φωσφορικό ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα 
Dulbecco (βλέπε Παράρτημα 4, Ενότητα Α4.2). Η διάλυση είναι δύσκολη, αλλά με 
συνεχή ανάμιξη, πρέπει να γίνει μέσα σε 15-20 λεπτά. Αραιώστε το σπέρμα 1 + 1 
(1:2) με 10 U/mL βρομελίνης, αναδέψτε με ένα ρύγχος πιπέτας, και επωάστε στους 
37 °C για 10 λεπτά. Αναμίξτε το δείγμα καλά πριν από κάθε περαιτέρω ανάλυση. 
 

Σχόλιο: Αυτές οι διαδικασίες μπορεί να επηρεάσουν τη βιοχημεία του σπερματικού 
πλάσματος, την κινητικότητα του σπέρματος και τη μορφολογία των σπερματοζωα-
ρίων, και για αυτό θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση τους πάνω στην έκθεση απο-
τελεσμάτων. Η αραίωση 1 + 1 (1:2) με βρομελίνη, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του σπέρματος. 

2.3.2 Το ιξώδες του σπέρματος 

Μετά την ρευστοποίηση, το ιξώδες του δείγματος μπορεί να εκτιμηθεί με προσε-
κτική αναρρόφηση σε ένα ευρύ διάτρημα (διαμέτρου περίπου 1,5 mm) πλαστικής 
πιπέτας μίας χρήσης, επιτρέποντας στο σπέρμα να πέσει με τη βαρύτητα και πα-
ρατηρώντας το μήκος του σχηματιζόμενου νήματος. Το κανονικό δείγμα αφήνει την 
πιπέτα με μικρές διακριτές σταγόνες. Αν το ιξώδες δεν είναι φυσιολογικό, η πτώση 
θα σχηματίσει ένα νήμα με μήκος άνω των 2 cm. 

Εναλλακτικώς, το ιξώδες μπορεί να αξιολογηθεί με την εισαγωγή μιας γυάλινης ρά-
βδου μέσα στο δείγμα και παρατηρώντας το μήκος του νήματος που σχηματίζεται 
κατά την απόσυρση της ράβδου. Το ιξώδες θα πρέπει να καταγράφεται ως μη φυ-
σιολογικό, όταν το νήμα υπερβαίνει τα 2 εκατοστά. 

Σε αντίθεση με ένα μερικώς μη υγροποιημένο δείγμα, ένα παχύρρευστο δείγμα 
σπέρματος παρουσιάζει ομοιογενή κολλητικότητα και η συνοχή του δεν αλλάζει με 
το χρόνο. Το υψηλό ιξώδες μπορεί να αναγνωριστεί από τις ελαστικές ιδιότητες του 
δείγματος, το οποίο προσκολλάται ισχυρά όταν γίνονται προσπάθειες να αναρρο-
φηθεί. Οι μέθοδοι για να μειωθεί το ιξώδες είναι οι ίδιοι με εκείνους για την καθυστέ-
ρηση της ρευστοποίησης (βλέπε Ενότητα 2.3.1.1). 

Σχόλιο: Το υψηλό ιξώδες μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την κινητικότητα του 
σπέρματος, τη συγκέντρωση σπέρματος, την ανίχνευση σπερματοζωαρίων επικα-

λυμμένων με αντισώματα και τη μέτρηση βιοχημικών δεικτών. 

2.3.3 Όψη του σπέρματος 

Ένα φυσιολογικά ρευστοποιημένο δείγμα σπέρματος έχει μία ομοιογενή, γκρι-ιριδί-
ζον εμφάνιση. Μπορεί να φαίνεται λιγότερο αδιαφανής αν η συγκέντρωση σπέρμα-
τος είναι πολύ χαμηλή. Το χρώμα μπορεί επίσης να είναι διαφορετικό, για παρά-
δειγμα κόκκινο-καφέ, όταν υπάρχουν ερυθροκύτταρα του αίματος (αιμοσπερμία), ή 
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κίτρινο όταν ο άνδρας πάσχει από ίκτερο ή έχει λάβει συγκεκριμένες βιταμίνες ή 
φάρμακα.  

2.3.4 Ο όγκος του σπέρματος 

Στο συνολικό όγκο του σπέρματος συνυσφέρουν κυρίως η σπερματοδόχος κύστη, ο 
αδένας του προστάτη και σε μικρότερη ποσότητα οι βολβουρηθραίοι αδένες και οι 
επιδιδυμίδες. Η ακριβής μέτρηση του όγκου είναι απαραίτητη σε κάθε σπερμοδιά-
γραμμα, επειδή επιτρέπει το υπολογισμό του συνολικού αριθμού των σπερματοζω-
αρίων και των μη-σπερματογόνων κυττάρων κατά την εκσπερμάτιση. 

Ο όγκος υπολογίζεται καλύτερα ζυγίζοντας το δείγμα μέσα στο δοχείο στο οποίο 
συλλέγεται. 

• Συλλέξτε το δείγμα μέσα σε ένα προζυγισμένο, καθαρό περιέκτη μιας χρή-
σεως. 

• Ζυγίστε τον περιέκτη με το δείγμα σπέρματος. 

• Αφαιρέστε το βάρος του περιέκτη. 

• Υπολογίστε τον όγκο από το βάρος του δείγματος, αν υποτεθεί ότι η πυκνό-
τητα του σπέρματος είναι 1 g/mL (Auger κ.ά., 1995). Η σπερματική πυκνό-
τητα κυμαίνεται μεταξύ 1.043 και 1.102 g/mL (Huggins et al, 1942. Brazil et 
al, 2004α. Cooper et al, 2007). 

Σημείωση: Οι κενοί περιέκτες μπορεί να έχουν διαφορετικά βάρη και για αυτό κάθε 
περιέκτης θα πρέπει να προζυγίζεται χωριστά. Καλό είναι να αναγράφεται το βάρος 
στον περιέκτη πριν αυτό δοθεί στον εξεταζόμενο. Χρησιμοποιήστε για αυτό ένα 
μαρκαδόρο με μόνιμο μελάνι και γράψετε πάνω στο τοίχωμα του περιέκτη ή πάνω 
σε μια ετικέτα. Εάν η ετικέτα χρειάζεται να επικολληθεί αυτό θα πρέπει να γίνεται 
πριν την ζύγιση του άδειου δοχείου.  

Εναλλακτικά, ο όγκος μπορεί να μετρηθεί άμεσα.  

Αναλυτικά: 

• Συλλέξτε το δείγμα άμεσα σε ένα βαθμονομημένο γυάλινο κύλινδρο με ευρύ 
στόμιο. Κυκλοφορούν στο εμπόριο. 

• Διαβάστε τον όγκο απευθείας από την κλίμακα βαθμονόμηση του κυλίνδρου 
(ακρίβειας 0,1 mL). 

Σημείωση: Η ογκομέτρηση του δείγματος γίνεται με την αναρρόφηση του με πιπέτα 
ή σύριγγα, ή μεταγγίζοντάς το σε ογκομετρικό κύλινδρο. Το τελευταίο πρέπει να 
αποφεύγεται, διότι δεν θα συλλεγεί όλο το δείγμα και ο όγκος του θα υποτιμηθεί. Ο 
όγκος που θα χαθεί μπορεί να είναι μεταξύ 0,3 και 0,9 mL (Brazil et al, 2004. Iwa-
moto et al, 2006. Cooper et al, 2007). 
 

Σχόλιο 1: O xαμηλός όγκος σπέρματος είναι χαρακτηριστικό της απόφραξης του 
αγωγού εκσπερμάτισης ή συγγενούς αμφοτερόπλευρης απουσίας των σπερματι-
κών πόρων (Congential Bilateral Absence of the Vas Deferens ή CBAVD) (από 
Taille et al, 1998. Daudin et al, 2000, Von Eckardstein et al, 2000, Weiske et al, 
2000), όπου τα σπερματικά κυστίδια αναπτύσσονται επίσης ελάχιστα. 
 

Σχόλιο 2: Ο μικρός όγκος σπέρματος μπορεί να είναι το αποτέλεσμα λανθασμένης 
συλλογής (απώλεια κάποιου κλάσματος του σπέρματος), μερικής παλίνδρομης εκ-
σπερμάτισης ή έλλειψης ανδρογόνων. 
 

Σχόλιο 3: Ο μεγάλος όγκος σπέρματος μπορεί να οφείλεται στην έντονη εξίδρωση 
που προκαλούν οι ενεργείς φλεγμονές των βοηθητικών οργάνων. 

3.4.1 Το κατώτερο όριο αναφοράς 
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Το κατώτερο όριο αναφοράς για τον όγκο του σπέρματος είναι 1,5 mL (5ο εκατο-
στημόριο, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 1,4 - 1,7). 

2.3.5 pH σπέρματος 

Το pH του σπέρματος αντανακλά την ισορροπία μεταξύ των τιμών pH των διαφόρων 
βοηθητικών αδενικών εκκριμάτων, κυρίως του αλκαλικού εκκρίματος της σπερματο-
δόχου κύστεως και του όξινου εκκρίματος του προστάτη. Το pH θα πρέπει να υπο-
λογίζεται ύστερα από την ρευστοποίηση του δείγματος σε συγκεκριμένο χρόνο, προ-
τιμότερο ύστερα από 30 λεπτά, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα σε 1 ώρα από την 
εκσπερμάτιση δεδομένου ότι επηρεάζεται από την απώλεια CO2 που γίνεται ύστερα 
από την παραγωγή.  

Για τα φυσιολογικά δείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πεχαμετρικό χαρτί εύρους 
6,0 έως 10,0. 

• Αναμίξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πίνακα 2.3). 

• Απλώστε ομοιόμορφα μια σταγόνα σπέρματος επάνω στο πεχαμετρικό χαρτί. 

• Περιμένετε να σταθεροποιηθεί το χρώμα της εμποτισμένης ζώνης (<30 δευτερό-
λεπτα). 

• Μετρήστε το pH συγκρίνοντας το χρώμα της εμποτισμένης ζώνης με την χρωμα-
τική κλίμακα της συσκευασίας.  

Σημείωση: Η ακρίβεια του πεχαμετρικού χαρτιού θα πρέπει να ελέγχεται βάσει γνω-
στών προτύπων. 

Για τα μη ρευστοποιημένα δείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό πεχάμετρο 
για την μέτρηση διαλυμάτων μεγάλου ιξώδους για το οποίο αρκεί μικρός όγκος σπέρ-
ματος (Haugen & Grotmol, 1998).  

2.3.5.1 Τιμές αναφοράς 

Διεθνώς υπάρχουν καθιερωμένες τιμές αναφοράς για το pH του σπέρματος γόνιμων 
ανδρών. Εν αναμονή περισσότερων στοιχείων, αυτό το εγχειρίδιο υιοθέτει την απο-
δεκτή τιμή του 7,2 ως την κατώτερη οριακή τιμή.  

Σχόλιο 1: Εάν το pH δείγματος σπέρματος μικρού όγκου είναι μικρότερο από 7,0, 
πιθανόν να υπάρχει απόφραξη του σπερματικού πόρου ή συγγενής αμφίπλευρη α-
πώλεια του σπερματικού πόρου (de la Taille et al., 1998; Daudin et al., 2000; Von 
Eckardstein et al., 2000; Weiske et al., 2000), μια παθολογική κατάσταση στην οποία 
η σπερματοδόχος κύστη δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένη. 
 

Σχόλιο 2: Το pH του σπέρματος αυξάνει με την πάροδο του χρόνου, καθώς η φυσική 
ρυθμιστική ικανότητα μειώνεται. Επομένως οι υψηλές τιμές pH παρέχουν ελάχιστες 
κλινικά αξιοποιήσιμες πληροφορίες. 

 

2.4 Αρχική μικροσκοπική εξέταση 

Το μικροσκόπιο αντίθετης φάσης συνιστάται για όλες τις εξετάσεις νωπών και άβα-
φτων παρασκευασμάτων πρόσφατου σπέρματος (βλέπε Παράρτημα 3 για το πώς 
ρυθμίζεται ένα τέτοιο μικροσκόπιο). Η αρχική μικροσκοπική εξέταση του δείγματος πε-
ριλαμβάνει την σάρωση του παρασκευάσματος με ολική μεγέθυνση ×100 (δηλαδή 
συνδυάζοντας έναν ×10 αντικειμενικό φακό με έναν ×10 προσοφθάλμιο φακό). 

Αυτό εξασφαλίζει μια ολική εικόνα του δείγματος, αποκαλύπτοντας: 

• Τον σχηματισμό των ινών βλέννας. 

• Την συσσωμάτωση ή την συγκόλληση των σπερματοζωαρίων. 
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• Την παρουσία άλλων κυττάρων εκτός των σπερματοζωαρίων, π.χ. επιθηλιακών 
κυττάρων, «στρογγυλών κυττάρων» (λευκοκύτταρα και άωρα γεννητικά κύτταρα) και 
μεμονωμένες κεφαλές ή ουρές σπερματοζωαρίων. 

Το παρασκεύασμα θα πρέπει στη συνέχεια να παρατηρηθεί σε ολική μεγέθυνση ×200 
ή ×400 (δηλαδή συνδυάζοντας έναν ×20 ή ×40 αντικειμενικό φακό με έναν ×10 προ-
σοφθάλμιο). Αυτό επιτρέπει: 

• την εκτίμηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 2.5). 

• τον προσδιορισμό της αραίωσης που απαιτείται για την ακριβή εκτίμηση του α-
ριθμού των σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 2.8). 

 

2.4.1 Πλήρης ανάμιξη και αντιπροσωπευτική δειγματοληψία σπέρματος 

Η φύση του ρευστοποιημένου εκσπερματίσματος καθιστά την λήψη αντιπροσωπευ-
τικού δείγματος σπέρματος για την ανάλυση του ιδιαίτερα προβληματική. Εάν το 
δείγμα δεν αναμιχθεί καλά, διαφορετικά τμήματα του ίδιου σπέρματος πιθανόν να 
έχουν σημαντικές διαφορές στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, την ζωτικό-
τητα τους, την συγκέντρωση και την μορφολογία τους. Για να εξασφαλιστούν λοιπόν 
αναπαραγώγιμα αποτελέσματα, το δείγμα θα πρέπει να αναμιχθεί πολύ καλά πριν 
την λήψη επιμέρους τμημάτων από αυτό (βλέπε Πλαίσιο 2.3), για να υπάρχει έτσι 
ταύτιση των αποτελεσμάτων πανομοιότυπων δειγμάτων πριν οι τιμές γίνουν αποδε-
κτές. Η συμφωνία των επιμέρους τμημάτων για τον αριθμό των σπερματοζωαρίων 
ορίζεται από την κατανομή Poisson (βλέπε Πλαίσια 2.7 και 2.10 και Πίνακες 2.4 και 
2.5) και τα ποσοστά διωνυμικής κατανομής (βλέπε Πλαίσια 2.5 και 2.6 και Πίνακα 
2.1). 

Πλαίσιο 2.3 Πλήρης ανάμιξη σπέρματος 

Πριν την λήψη ενός τμήματος του σπέρματος για μικροσκόπηση, αναμίξτε καλά το 
δείγμα στον αρχικό περιέκτη, αλλά όχι πολύ έντονα και δημιουργηθούν φυσαλίδες 
αέρα. Αυτό μπορεί να γίνει αναρροφώντας το δείγμα 10 φορές με μια ευρύστομη 
(διαμέτρου περίπου 1,5 mm) πλαστική πιπέτα μιας χρήσεως (όπου απαιτείται να 
χρησιμοποιείται αποστειρωμένη). Μην το αναμίξετε σε αναδευτήρα vortex σε υψηλή 
ταχύτητα καθώς αυτό θα καταστρέψει τα σπερματοζωάρια. 

2.4.2 Παρασκευή νωπού παρασκευάσματος 

• Αναμίξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

• Αφαιρέστε αμέσως ένα υπόδειγμα από το πρωτογενές δείγμα σπέρματος πριν 
καθιζήσουν τα σπερματοζωάρια. 

• Αναμίξτε το δείγμα σπέρματος πριν την λήψη επιμέρους υποδειγμάτων. 

Ο όγκος του δείγματος σπέρματος και οι διαστάσεις της καλυπτρίδας θα πρέπει να 
είναι τυποποιημένες, ώστε οι μετρήσεις να γίνονται πάντα με παρασκευάσματα συ-
γκεκριμένου βάθους γύρω στα 20 μm (βλέπε Πλαίσιο 2.4) που επιτρέπει στα σπερ-
ματοζωάρια να κολυμπούν ελεύθερα.  

Τοποθετήστε σταγόνα συγκεκριμένου όγκου σπέρματος, π.χ. 10 μL, πάνω σε μια 
καθαρή γυάλινη αντικειμενοφόρο πλάκα. 

• Σκεπάστε την με μια καλυπτρίδα διαστάσεων, π.χ. 22 mm × 22 mm (κατάλληλη 
για 10 μL (δημιουργώντας «θάλαμο» βάθους περίπου 20 μm (βλέπε Πλαίσιο 
2.4). Το δείγμα απλώνει ομοιόμορφα υπό το βάρος της καλυπτρίδας. 

• Προσέξτε να τοποθετηθεί καλά η καλυπτρίδα ώστε να αποφευχθεί ο σχηματι-
σμός και ο εγκλωβισμός φυσαλίδων αέρα ανάμεσα στην καλυπτρίδα και την α-
ντικειμενοφόρο πλάκα. 

• Κάντε τις μετρήσεις σας σε πρόσφατο νωπό παρασκεύασμα αμέσως μόλις ο-
πτικό πεδίο σταματήσει να κινείται. 
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Πλαίσιο 2.4 Βάθος νωπών παρασκευασμάτων 

Το βάθος ενός παρασκευάσματος (D, μm) υπολογίζεται διαιρώντας τον όγκο του 
δείγματος (V, μL= mm3) με την επιφάνεια την οποία αυτό καταλαμβάνει (A, mm2): 
D = V/A. Έτσι, όγκος σπέρματος 10 μL που τοποθετείται πάνω σε μια καθαρή γυά-
λινη αντικειμενοφόρο πλάκα και καλύπτεται με μια καλυπτρίδα διαστάσεων 22 mm 
× 22 mm (εμβαδό: 484 mm2) εξασφαλίζει θάλαμο βάθους 20,7 μm· δείγμα όγκου 
6,5 μL καλυπτόμενο από καλυπτρίδα διαστάσεων 18 mm × 18 mm (εμβαδό: 324 
mm2) εξασφαλίζει βάθος 20,1 μm· δείγμα όγκου 11 μL καλυπτόμενο από καλυ-
πτρίδα διαστάσεων 21 mm × 26 mm (εμβαδό: 546 mm2) εξασφαλίζει βάθος 20,1 
μm. Ενίοτε, μπορεί να απαιτείται θάλαμος μεγαλύτερου βάθους: δείγμα 40 μL κα-
λυπτόμενο από καλυπτρίδα διαστάσεων 24 mm × 50 mm (εμβαδό: 1200 mm2) ε-
ξασφαλίζει βάθος 33,3 μm. 
 
Σημείωση 1: Θάλαμος βάθους μικρότερου από 20 μm περιορίζει την περιστροφική 
κίνηση των σπερματοζωαρίων (Le Lannou et al., 1992; Kraemer et al., 1998). 
 
Σημείωση 2: Εάν ο θάλαμος είναι υπερβολικά βαθύς, η παρατήρηση των σπερμα-
τοζωαρίων γίνεται δύσκολη καθώς αυτά κινούνται εντός και εκτός εστίασης. 
 
Σημείωση 3: Εάν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ανά οπτικό πεδίο διαφέρει αι-
σθητά, το δείγμα δεν είναι ομοιογενές. Σε τέτοια περίπτωση, το δείγμα σπέρματος 
θα πρέπει να αναμιχθεί ξανά πλήρως (βλέπε Πλαίσιο 2.3) και να ετοιμαστεί νέα 
αντικειμενοφόρος πλάκα όπως παραπάνω. 
 
Σημείωση 4: Η απουσία ομοιογένειας μπορεί, επίσης, να οφείλεται σε παθολογική 
πυκνότητα, σε παθολογική ρευστοποίηση (βλέπε Ενότητα 2.3.1), σε συσσωμά-
τωση των σπερματοζωαρίων (βλέπε Κεφάλαιο 2.4.3) ή σε συγκόλληση σπερματο-

ζωαρίων.  

2.4.3 Η συσσώρευση των σπερματοζωαρίων 

Ως συσσώρευση χαρακτηρίζεται η προσκόλληση ακίνητων ή κινούμενων σπερμα-
τοζωαρίων με ίνες βλέννας, μη σπερματικών κυττάρων ή θραυσμάτων αυτών. Όλα 
αυτά χαρακτηρίζονται ως μη ειδική συσσωμάτωση (Εικ. 2.2) και έτσι θα πρέπει να 
καταγράφονται. 

Εικ. 2.2 Μη ειδική συσσώρευση των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα.  
Εικόνες σπερματοζωαρίων προσκολλημένων πάνω σε επιθηλαικό κύτταρο (a), βλέννα (b) 
και σπερματοζωάρια (c, d). 

 

2.4.4 Η συγκόλληση των σπερματοζωαρίων 

Η συγκόλληση αφορά μόνο τα κινητά σπερματοζωάρια, τα οποία κολλάνε στις κεφα-
λές τους, στις ουρές τους ή με μικτό τρόπο. Η συγκόλληση είναι συνήθως πολύ ι-
σχυρή, επιτρέπει όμως μια τρομώδη κίνηση αν και τις περισσότερες φορές τα σπερ-
ματοζωάρια είναι τόσο συγκολλημένα, ώστε η κίνηση τους να είναι περιορισμένη. 
Κάθε κινούμενο σπερματοζωάριο που προσκολλάται με άλλο στην κεφαλή, στην 
ουρά ή αυχένα θα πρέπει να καταγράφεται. Θα πρέπει να επίσης να καταγράφεται ο 
κύριος τύπος συγκολλήσεων ταξινομώντας της με βαθμούς (βαθμοί 1 έως 4) καθώς 
και η θέση σύνδεσης (βαθμοί Α έως Ε) (Rose et al., 1976) (βλέπε Εικ. 2.3). 
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• Βαθμός 1: απομονωμένες < 10 σπερματοζωάρια ανά συγκόλληση, παραμέ-
νουν πολλά ελεύθερα σπερματοζωάρια 

• Βαθμός 2: μέτριες 10 – 50 σπερματοζωάρια ανά συγκόλληση, παρα-
μένουν ελεύθερα σπερματοζωάρια 

• Βαθμός 3: μεγάλες συγκολλήσεις > 50 σπερματοζωάριων, κάποια 
σπερματοζωάρια παραμένουν ελεύθερα 

• Βαθμός 4: τεράστιες όλα τα σπερματοζωάρια είναι συγκολλημένα και 
οι συγκολλήσεις είναι διασυνδεδεμένες 

 
Σημείωση: Τα κινητά σπερματοζωάρια, που είναι προσκολλημένα σε κύτταρα, θραύ-
σματα αυτών ή σε ακίνητα σπερματοζωάρια το ένα πάνω στο άλλο, δε θα πρέπει να 
καταγράφονται ως συγκόλληση αλλά ως συσσωμάτωση. 
 

Σχόλιο 1: Η παρουσία συγκολλήσεων δεν αρκεί για να υποθέσουμε ότι η υπογονιμότητα 
οφείλεται σε ανοσολογικό παράγοντα, είναι όμως υποδηλωτική της παρουσίας αντι-
σπερματικών αντισωμάτων. Απαιτούνται για αυτό επιπλέον εξετάσεις (βλέπε Ενότητα 
2.20). 
 

Σχόλιο 2: Η έντονη συγκόλληση μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση της κινητικότητας και 
της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων. 

2.4.5 Άλλα κυτταρικά στοιχεία εκτός των σπερματοζωαρίων 

Η εκσπερμάτιση περιλαμβάνει, εκτός από σπερματοζωάρια, και άλλα κύτταρα κάποια 
από τα οποία μπορεί να έχουν κλινική σημασία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει επιθηλιακά 
κύτταρα από το ουροποιητικό σύστημα, καθώς επίσης και λευκοκύτταρα και ανώριμα 
γαμετικά κύτταρα, τα οποία ονομάζονται «στρογγυλά κύτταρα» (Johanisson et al., 
2000). Μπορούν να αναγνωριστούν κατά την μικροσκόπηση βαμμένου επιχρίσματος σε 
μεγέθυνση ×1000 (βλέπε Ενότητα 2.12, Αντικειμενοφόρες πλάκες 13 και 14 και Ενότητα 
2.19). Τα κύτταρα αυτά μπορούν να ταυτοποιηθούν ακριβέστερα και ποσοτικά από την 
δραστικότητα της υπεροξειδάσης (βλέπε Ενότητα 2.18) ή του αντιγόνου CD45 (βλέπε 
Ενότητα 3.2). Η συγκέντρωσή τους μπορεί να υπολογισθεί όπως και των σπερματοζω-
αρίων από νωπά παρασκευάσματα (βλέπε Ενότητα 2.18.1.5) ή από τον λόγο αυτών 
των κυττάρων προς τον αριθμό των σπερματοζωαρίων στο κεχρωσμένο επίχρισμα και 
από τη συγκέντρωση του σπέρματος (βλέπε Ενότητα 2.12.1). 
 

 
Σχήμα 2.3 Σχηματικό διάγραμμα συγκολλήσεων σπερματοζωαρίων διαφόρων βαθμών. Ανα-
παραγωγή από τους Rose et al (1976) κατόπιν αδείας του Wiley Blackwell 
 
 

 Βαθμός συγκολλήσεων 

Τμήματα που 
εμπλέκονται 

1. Απομονω-
μένες (λιγό-
τερα από 10 
συγκολλημένα 
σπερματοζω-
άρια πολλά ε-
λεύθερα 
σπερματοζω-
άρια) 

2. Μέτριες 
(10-50 συ-
γκολλημένα 
σπερματοζω-
άρια, ελεύ-
θερα σπερ-
ματοζωάρια) 

3. Μεγάλες 
(περισσότερες 
από 50 συγκολ-
λήσεις σπερμα-
τοζωαρίων, ορι-
σμένα σπερμα-
τοζωάρια ακόμα 
ελεύθερα) 

4. Τεράστιες (όλα τα 
σπερματοζωάρια εί-
ναι συγκολλημένα και 
οι συγκολλήσεις είναι 
διασυνδεδεμένες) 
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Α. Κεφαλή με 
κεφαλή 

 

Β. Ουρά με 
ουρά (οι κεφα-
λές φαίνονται 
να είναι ελεύ-
θερες και κι-
νούνται ελεύ-
θερα χωρίς 
συγκολλή-
σεις). 

 

Γ. Άκρο ουράς 
με άκρο ου-
ράς. 

 
Δ. Μικτές (εμ-
φανείς συ-
γκολλήσεις κε-
φαλής με κε-
φαλής και ου-
ράς με ουρά). 

 

Ε. Μικτές (πε-
ριπλεγμένες 
κεφαλές και 
ουρές). Οι κε-
φαλές συμμε-
τέχουν στις 
συγκολλήσεις 
των ουρών). 

 
 

2.5. Κινητικότητα των σπερματοζωαρίων 

Το ποσοστό της προωθητικής κίνησης των σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 2.5.1) 
σχετίζεται με το ποσοστό γονιμότητας (Jouannet et al, 1988· Larsen et al, 2000· 
Zinaman et al, 2000). Στην Ενότητα 3.5.2 περιγράφεται ο τρόπος προσδιορισμού της 
κινητικότητας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CASA). 

Η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων μέσα στο σπέρμα πρέπει να αξιολογείται όσο 
το δυνατόν συντομότερα μετά την λήψη του δείγματος, κατά προτίμηση στα πρώτα 
30 λεπτά, σε κάθε περίπτωση μέσα σε 1 ώρα, μετά την εκσπερμάτωση για να περιο-
ριστούν οι επιβλαβείς επιδράσεις της αφυδάτωσης, του pΗ και οι μεταβολές στην 
θερμοκρασία επί της κινητικότητας. 

• Αναμίξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 
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• Αφαιρέστε μια κατάλληλη ποσότητα σπέρματος αμέσως μετά την ανάμιξη, φρο-

ντίζοντας να μην μεσολαβήσει χρόνος να φύγουν τα σπερματοζωάρια με το ε-

ναιώρημα. 

• Αναμίξτε ξανά το δείγμα σπέρματος πριν αφαιρέσετε άλλη παρόμοια ποσότητα. 

• Από κάθε υπομερίδα δείγματος, ετοιμάστε ένα νωπό παρασκεύασμα βάθους 

περίπου 20 μm (βλέπε Ενότητα 2.4.2). 

• Περιμένετε να σταθεροποιηθεί το δείγμα (περίπου 60 δευτερόλεπτα). 

• Μικροσκοπήστε την αντικειμενοφόρο πλάκα σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης 

σε x200 ή x400 μεγέθυνση. 

• Μετρήστε περίπου 200 σπερματοζωάρια ανά υπομερίδα και εκτιμήστε το πο-

σοστό των διαφορετικών κατηγοριών κινητικότητας. 

• Συγκρίνετε τις τιμές των δύο υπομερίδων για να ελέγξετε αν είναι αποδεκτώς 
κοντά. Αν ναι, προχωρήστε στους υπολογισμούς. Αν όχι, ετοιμάστε νέα δείγ-
ματα. 

Σημείωση 1: Η διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή στους 37 
°C σε μικροσκόπιο με θερμαινόμενη τράπεζα αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
είναι τυποποιημένη για κάθε εργαστήριο. Αν η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων 
πρόκειται να μετρηθεί στους 37 °C, το δείγμα θα πρέπει να επωαστεί σε αυτή τη 
θερμοκρασία και το νωπό παρασκεύασμα να τοποθετηθεί πάνω σε προθερμασμένες 
αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες. 
 

Σημείωση 2: Συνιστάται η χρήση προσοφθάλμιου φακού με πλέγμα (βλέπε Εικόνα 
2.4α) για να περιοριστεί η μικροσκοπούμενη περιοχή: αυτό επιτρέπει στην ίδια πε-
ριοχή της αντικειμενοφόρου πλάκας να εξεταστεί κατά τη διάρκεια και των δύο στα-
δίων της βαθμολόγησης. Μετρήστε πρώτα την προοδευτική κινητικότητα μετά τη μη 
προοδευτική κινητικότητα και μετά την μη κινητικότητα (βλέπε Ενότητα 2.5.1). Περιο-
ρίζοντας την περιοχή, κατά συνέπεια και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που α-
ξιολογούνται, εξασφαλίζεται έτσι ότι οι διαφορετικές περιοχές του παρασκευάσματος 

θα εξεταστούν ως προς την κινητικότητα τους. 

2.5.1 Κατηγορίες κίνησης των σπερματοζωαρίων 

Συνιστάται η απλή ταξινόμηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων σε τρεις κα-
τηγορίες προοδευτική, μη προοδευτική και πλήρη ακινησία. Συγκεκριμένα η κινητικό-
τητα του κάθε σπερματοζωαρίου βαθμολογείται ως εξής:  

• Προοδευτική κινητικότητα (Progressive motility ή PR: τα σπερματοζωάρια κινού-
νται ενεργά, είτε σε ευθεία είτε κάνοντας κύκλους ανεξάρτητα από την ταχύτητα 
που αναπτύσουν. 

• Μη προοδευτική κινητικότητα (Non progressive motility ή NP: όλες οι άλλες μορ-
φές κινητικότητας με απουσία της παραμικρής προόδου όπου π.χ. η εκτίναξη 
της ουράς μετακινεί ελάχιστα την κεφαλή, κινείται μόνο η ούρα ή τα σπερματο-
ζωάρια κινούνται μόνο σε μικρούς κύκλους. 

• Μη κινητικότητα (Immobility ή ΙΜ). 

Σχόλιο 1: Η προηγούμενη έκδοση αυτού του εγχειριδίου συνιστούσε η κινητικότητα 
των σπερματοζωαρίων να ταξινομείται ως γρήγορη ή αργή με όριο ταχύτητας τα 25 
μm/sec στους 37 οC. Αν η ταχύτητα τους υπερέβαινε το όριο αυτό τα σπερματοζωά-
ρια ταξινομούνταν ως «κατηγορίας Α». Ωστόσο είναι δύσκολο για τους εργαστηρια-
κούς να ταυτοποιήσουν την κίνηση αυτή προς τα εμπρός με καλή ακρίβεια και χωρίς 
μεροληψία (Cooper & Yοung, 2006). 
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Σχόλιο 2: Όταν υπολογίζεται η κινητικότητα του σπέρματος, είναι σημαντικό να υπο-
λογίζεται χωριστά η συνολική κινητικότητα (PR + NP) και η προοδευτική κινητικότητα 
(PR). 

2.5.2 Προετοιμασία και αξιολόγηση ενός δείγματος για κινητικότητα 

• Αν η κινητικότητα υπολογιστεί στους 37οC, γυρίστε στους 37 οC τον δείκτη θερ-
μοκρασίας 10 λεπτά νωρίτερα, ώστε να επιτρέψετε στην θερμοκρασία να στα-
θεροποιηθεί. 

• Ετοιμάστε ένα νωπό παρασκεύασμα βάθους 20 nm (βλέπε Ενότητα 2.4.2). 

• Μικροσκοπήστε την αντικειμενοφόρο πλάκα σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης 
σε μεγέθυνση x200 ή x400. 

• Περιμένετε μέχρι να σταματήσει το δείγμα να παρασύρεται. 

• Μικροσκοπήστε σε περιοχές τουλάχιστον 5 mm από την άκρη της καλυπτρίδας 
(βλέπε Εικ. 2.4β). Έτσι θα αποτραπεί η επίδραση της ξήρανσης στην κινητικό-
τητα. 

• Mικροσκοπήστε ακολουθώντας συγκεκριμένο σύστημα έτσι ώστε να αποφευ-
χθεί η επανειλημμένη μικροσκόπηση της ίδιας περιοχής. Να αλλάζετε πεδία συ-
χνά. Αποφύγετε την επιλογή πεδίων βάσει του αριθμού των κινητικών σπερμα-
τοζωαρίων (επιλέξτε τυχαία τα πεδία σας). 

• Ξεκινήστε μικροσκοπώντας ένα τυχαίο πεδίο. Μην περιμένετε τα σπερματοζω-
άρια να κολυμπήσουν μέσα στο πεδίο ή στο πλέγμα για να ξεκινήσετε να με-
τράτε. 

• Αξιολογήστε την κινητικότητα όλων των σπερματοζωαρίων μέσα σε μια καθορι-
σμένη περιοχή του πεδίου. Αυτό είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί με τη χρήση ενός 
προσοφθαλμίου σταυρονήματος (βλέπε Εικ. 2.4α). Επιλέξτε το τμήμα του πε-
δίου ή πλέγματος που θα αξιολογήσετε από τη συγκέντρωση των σπερματοζω-
αρίων δηλαδή αξιολογήστε μόνο την πρώτη γραμμή του πλέγματος, εάν η συ-
γκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι υψηλή ή αξιολογήστε ολόκληρο το 
πλέγμα, αν η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλή. 

• Σαρώστε και μετρήστε γρήγορα για να αποφευχθεί η υπερεκτίμηση του αριθμού 
των κινούμενων σπερματοζωαρίων. Ο στόχος είναι να μετρούνται γρήγορα όλα 
τα κινούμενα σπερματοζωάρια στο συγκεκριμένο τμήμα του πλέγματος. Να α-
ποφεύγετε την καταμέτρηση και των σπερματοζωαρίων που κολυμπούν μέσα 
στο τμήμα του πλέγματος και να επικεντρώνετε στην καταμέτρηση μόνο των 
παρόντων σπερματοζωαρίων σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. 

• Αρχικά σαρώστε το τμήμα του πλέγματος που οριοθετήσατε και καταγράψτε τα 
σπερματοζωάρια PR (βλέπε Ενότητα 2.5.1). Στη συνέχεια μετρήστε τα σπερμα-
τοζωάρια NP και τελικά τα σπερματοζωάρια IM στο ίδιο πάντα τμήμα του δι-
κτύου. Όσο αυξάνεται η εμπειρία σας θα είστε σε θέση να καταγράφετε και τις 
τρεις κατηγορίες κίνησης των σπερματοζωαρίων στον ίδιο χρόνο και για μεγα-
λύτερες περιοχές του δικτύου. 

• Καταγράψτε τον αριθμό των σπερματοζωαρίων από κάθε κατηγορία κινητικότη-
τας με τη βοήθεια ενός εργαστηριακού μετρητή. 

• Αξιολογήστε τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια σε συνολικά τουλάχιστον πέντε 
πεδία από κάθε υποδείγμα, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποδεκτά χαμηλό 
σφάλμα δειγματοληψίας (βλέπε Πλαίσιο 2.5). 

• Υπολογίστε το μέσο ποσοστό και τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών για τον 
πιο συχνό βαθμό κινητικότητας (PR, ΝΡ ή IM) από κάθε υποδείγμα του ίδιου 
δείγματος. 

• Αποδεχτείτε όχι την διαφορά στις τιμές της πιο συχνής κινητικότητας μεταξύ των 
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δύο υποδειγμάτων χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 2.1 ή το Εικόνα Α7.2, Παράρ-
τημα 7. Το καθένα δείχνει τη μέγιστη διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών που 
αναμένονταν για το 95% των δειγμάτων, λόγω τυχαίου σφάλματος της δειγμα-
τοληψίας και μόνο. 

• Αν η διαφορά μεταξύ των ποσοστών είναι αποδεκτή, καταγράψτε το μέσο πο-
σοστό για κάθε βαθμό κινητικότητας (PR, ΝΡ και IM). Εάν η διαφορά είναι πολύ 
υψηλή, λάβετε δύο νέα υποδείγματα από το αρχικό δείγμα σπέρματος, κάντε 
δύο νέα παρασκευάσματα και επαναλάβετε την μέτρηση (βλέπε Πλαίσιο 2.6). 

• Αναφέρετε το μέσο ποσοστό για κάθε βαθμό κινητικότητας στρογγυλεμένο στον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 

Σημείωση 1: Μετρήσετε μόνο άθικτα σπερματοζωάρια (εκείνα δηλαδή που έχουν 
από μία κεφαλή και ουρά: Δείτε Ενότητα 2.7.3), δεδομένου ότι μόνο τα άθικτα σπερ-
ματοζωάρια υπολογίζονται για τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων. Μην υπολο-
γίζετε κινούμενα σπερματοζωάρια με μικροσκοπικά κεφάλια. 
 

Σημείωση 2: Αν τα σπερματοζωάρια αξιολογούνται σε δύο στάδια, (δηλαδή πρώτα 
τα PR και ακολουθούν τα NP και ΙΜ) και μετρηθούν γρήγορα 200 σπερματοζωάρια 
πριν μετρηθούν όλα τα σπερματοζωάρια από όλες τις κατηγορίες κινητικότητας τότε 
η καταμέτρηση θα πρέπει να συνεχιστεί πέραν των 200 σπερματοζωαρίων μέχρις 
ότου να καταμετρηθούν όλες οι κατηγορίες και να αποφευχθεί η μεροληψία προς την 
κατηγορία που μετρήθηκε πρώτη. 
 

Σημείωση 3: Είναι σύνηθες να υπερεκτιμούμε την κινητικότητα του σπέρματος, αλλά 
αυτό μπορεί συχνά να αποφευχθεί αντιστρέφοντας τη σειρά των μετρήσεων (ΝΡ και 
IM πρώτα), χρησιμοποιώντας ένα προσοφθάλμιο στόχαστρο, και γνωρίζοντας, και 
αποφεύγοντας, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις πιθανές πηγές σφάλματος 
(βλέπε Ενότητα 7.13.3). 
 

Σημείωση 4: Σε σπάνιες περιπτώσεις, με ανομοιογενή δείγματα, ακόμη και μία τρίτη 
ομάδα υποδειγμάτων μπορεί να δώσει μη αποδεκτές διαφορές. Σε αυτή την περί-
πτωση αυτή, υπολογίστε τη μέση τιμή του συνόλου των επαναλήψεων και γράψτε 
αυτή την τιμή στην έκθεση των αποτελεσμάτων. 
 

Πλαίσιο 2.5 Λάθη στην εκτίμηση των ποσοστών 

Το πόσο σίγουρη είναι η εκτίμησή των ποσοστών κινητικότητας εξαρτάται όχι μόνο από 
τον αριθμό (Ν) των μετρημένων σπερματοζωαρίων αλλά και από την αληθές αλλά ά-
γνωστο ποσοστό (p) (διωνυμική κατανομή). Το κατά προσέγγιση τυπικό σφάλμα (SE) 
είναι √(p[100-p])/N] για ποσοστά μεταξύ 20 και 80. Εκτός της προσέγγισης αυτής, μια 
πιο κατάλληλη μέθοδος είναι o τριγωνομετρικός μετασχηματισμός (arc sin square root), 
z = συν-1/ √(p/100), με τυπική απόκλιση ίση με 1/(2√Ν) ακτίνια, η οποία εξαρτάται μόνο 
από τον αριθμό των μετρούμενων σπερματοζωαρίων και όχι από το πραγματικό ποσο-
στό. 

 

Εικ. 2.4 Βοηθητικά μέσα για την εκτίμηση της κινητικότητας του σπέρματος. 

(α) Το προσοφθάλμιο πλέγμα βοηθά πολύ στην μέτρηση κινούμενων και ακίνητων σπερμα-
τοζωαρίων. (β) Σωστή και συστηματική επιλογή των πεδίων για την εκτίμηση της κινητικότη-
τας του σπέρματος. Τα πεδία θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 mm από τα άκρα της κα-
λυπτρίδας. 
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Πίνακας 2.1. Οι αποδεκτές διαφορές μεταξύ δύο ποσοστιαίων αναλογιών για ένα δεδομένο 
μέσο όρο, προσδιορίστηκαν από επαναλαμβανόμενες καταμετρήσεις 200 σπερματοζωαρίων 
σε δύο νωπά παρασκευάσματα του ίδιου δείγματος (σύνολο 400 μετρήσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Με βάση το στρογγυλεμένο 95% διάστημα εμπιστοσύνης 

 

Πλαίσιο 2.6 Σύγκριση των ποσοστών από τις δύο διαφορετικές μερίδες δείγματος 

Τα ποσοστά θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
Το σύνηθες είναι να στρογγυλοποιούνται κατά 0,5% στον πλησιέστερο ζυγό αριθμό 
π.χ. το 32,5% στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο 32% όπως και το 3,5% στρογγυ-
λοποιείται στο 4%. Σημειώστε ότι τα στρογγυλεμένα ποσοστά δεν μπορούν να αθροι-
στούν πάνω από 100%.  

Εάν η διαφορά μεταξύ των ποσοστιαίων επαναλήψεων είναι μικρότερη ή ίση από τα 
όρια του Πίνακα 2.1 για το συγκεκριμένο μέσο όρο, οι μετρήσεις είναι αποδεκτές και 
ως αποτέλεσμα δίνεται ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων. 

Μεγαλύτερη διαφορά από τις αποδεκτές διαφορές υποδεικνύουν ότι είτε υπήρξε λά-
θος στις μετρήσεις είτε δεν έγινε σωστά το πιπετάρισμα, είτε τέλος τα κύτταρα δεν 
αναμίχθηκαν καλά. Τα τελευταία οδηγούν σε μη-τυχαία κατανομή τους στο θάλαμο ή 
στην αντικειμενοφόρο πλάκα.  

Μέσος Όρος 
(%) 

Αποδεκτή 
 Διαφορά* 

 Μέσος Όρος 
(%) 

Αποδεκτή  
Διαφορά* 

0 1  66-76 9 

1 2  77-83 8 

2 3  84-88 7 

3-4 4  89-92 6 

5-7 5  93-95 5 

8-11 6  96-97 4 

12-16 7  98 3 

17-23 8  99 2 

24-34 9  100 1 

35-65 10    
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Όταν η διαφορά μεταξύ των ποσοστών είναι μεγαλύτερη από την αποδεκτή, απορ-
ρίψτε τις δύο πρώτες τιμές και μετρήστε πάλι. Να μην μετράτε την κινητικότητα και 
σε ένα τρίτο υποδείγμα και στη συνέχεια να λαμβάνεται ως τελικό αποτέλεσμα τη 
μέση τιμή των τριών τιμών ούτε να παίρνετε σε αυτή την περίπτωση ως σωστό τον 
μέσο όρο των δύο πλησιέστερων τιμών.  

Για τις εκτιμήσεις της κινητικότητας του σπέρματος, της ζωτικότητας με ηωσίνη και 
για την δοκιμή υπό-οσμωτικής διόγκωσης (HOS test), παρασκευάστε φρέσκα υπο-
δείγματα σπέρματος. Για την εκκτίμηση της ζωτικότητας με την χρώση εωσίνης - νι-
γροσίνης και την μορφολογία των σπερματοζωαρίων μικροσκοπήστε νέα υποδείγ-
ματα σε διαφορετικές αντικειμενοφόρες πλάκες.  

Με αυτές τις οριακές τιμές CI 95%, περίπου το 5% των υποδειγμάτων μπορεί να 
κυμανθεί έξω από τα όρια λόγω απλής τυχαιότητας και όχι τεχνικού σφάλματος 
(βλέπε Παράρτημα 7, τμήμα A7.3). Τα διαστήματα εμπιστοσύνης της διωνυμικής κα-
τανομής μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι 
υπολογίστηκαν οι πίνακες και τα σχετικά διαγράμματα που παρουσιάζονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο.  

2.5.3. Εργαστηρικά παραδείγματα 

Παράδειγμα 1: Έστω ότι οι εκτιμήσεις της κινητικότητα του σπέρματος σε δύο υπο-
δείγματα των 200 σπερματοζωαρίων: προοδευτική κίνηση 30% και 50%· μη προο-
δευτική κίνηση 5% και 15%· ακινησία: 65% και 35%. Η κατηγορία με το μεγαλύτερο 
ποσοστό είναι η ακινησία με μέσο όρο 50% και η διαφορά των δύο μετρήσεων είναι 
30%. Από τον Πίνακα 2.1 φαίνεται πως για τον μέσο όρο 50% μόλις η διαφορά 10% 
θα μπορούσε να συμβεί κατά τύχη και μόνο. Αφού η μετρούμενη διαφορά υπερβαίνει 
το 10%, οι δύο μετρήσεις απορρίπτονται και παρασκευάζονται δυο νέες αντικειμενο-
φόρες πλάκες και επανεκτιμάται εκ νέου η κινητικότητα του σπέρματος. 

Παράδειγμα 2: Οι εκτιμήσεις για την κινητικότητα του σπέρματος σε δύο μετρήσεις 
των 200 σπερματοζωαρίων στο ίδιο δείγμα είναι: προοδευτική κίνηση 37% και 28%· 
μη προοδευτική κίνηση 3% και 6%, ακινησία: 60% και 66%. Η κατηγορία με το μεγα-
λύτερο ποσοστό είναι η ακινησία με μέσο όρο 63% και διαφορά 6%. Από τον Πίνακα 
2.1 φαίνεται πως στο μέσο όρο 63%, η ανώτερη επιτροπτή διαφορά που μπορεί να 
αποδοθεί στη τύχη είναι 10%. Αφού η παρατηρούμενη διαφορά είναι μικρότερη από 
αυτή, τα αποτελέσματα θεωρούνται αποδεκτά και η έκθεση αναφοράς περιλαμβάνει 
τις εξής τιμές: PR 32%, NP 4%, IM 63%. 

2.5.4 Κατώτερο όριο αναφοράς 

Το κατώτερο όριο αναφοράς για την συνολική κινητικότητα (PR + NP) είναι 40% (5ο 
εκατοστημόριο, 95% Cl: 38 - 42). 

Το κατώτερο όριο αναφοράς για την προωθητική κινητικότητα (PR) είναι 32% (5ο 
εκατοστημόριο, 95 % Cl: 31 - 34).  

Σχόλιο: Ο συνολικός αριθμός των προωθητικά κινούμενων σπερματοζωαρίων κατά 
την εκσπερμάτιση έχει μεγάλη βιολογική σημασία. Υπολογίζεται από το γινόμενο του 
συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση (βλέπε Eνότητα 
2.8.7) με το ποσοστό των προωθητικά κινούμενων σπερματοζωαρίων. 

 

2.6 Ζωτικότητα του σπέρματος  

Η ζωτικότητα του σπέρματος από την αξιολόγηση της ακεραιότητας της μεμβράνης 
των σπερματοζωαρίων θα πρέπει να αποτελεί εξέταση ρουτίνας για όλα τα δείγματα, 
αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα δείγματα που έχουν λιγότερο από 40% προω-
θητικά κινούμενα σπερματοζωάρια. Αυτή η εξέταση αξιολογεί και την κινητικότητα, 
δεδομένου ότι το ποσοστό των νεκρών κυττάρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (εντός 
δειγματοληπτικού σφάλματος) το ποσοστό των μη κινητών σπερματοζωαρίων. Το 
ποσοστό των ζωντανών κυττάρων κανονικά υπερβαίνει εκείνο των κινούμενων κυτ-
τάρων. 
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Το ποσοστό των ζωντανών σπερματοζωαρίων περιλαμβάνει τα σπερματοζωάρια με 
άθικτη κυτταρική μεμβράνη, διακρίνοντάς τα είτε με χρώση είτε με υποτονική διό-
γκωση. Η μέθοδος της χρώσης βασίζεται στην είσοδο κάποιας χρωστικής μέσα από 
κατεστραμμένες κυτταρικές μεμβράνες (όπως αυτές των νεκρών κυττάρων). Η δο-
κιμή υπό-ωσμωτικής διόγκωσης προϋποθέτει ότι μόνο τα κύτταρα με άθικτες μεμ-
βράνες (δηλαδή τα ζωντανά κύτταρα), μπορούν να διογκωθούν μέσα σε υποτονικά 
διαλύματα. Περιγράφονται παρακάτω παραδείγματα τέτοιας δοκιμής. 

Η ζωτικότητα του σπέρματος θα πρέπει να εκτιμηθεί το συντομότερο δυνατό μετά 
την ρευστοποίηση του δείγματος, κατά προτίμηση στα πρώτα 30', αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση εντός 1 ώρας από την εκσπερμάτιση. Έτσι προλαμβάνονται οι επιβλαβείς 
επιδράσεις της θερμοκρασίας και της αφυδάτωσης. 

Σχόλιο 1: Είναι κλινικά σημαντικό να γνωρίζουμε αν το ακίνητο σπερματοζωάριο είναι 
ζωντανό ή νεκρό. Τα αποτελέσματα της ζωτικότητας πρέπει να εκτιμηθούν σε συν-
δυασμό με τα αποτελέσματα κινητικότητας από το ίδιο δείγμα σπέρματος.  

 

Σχόλιο 2: Η παρουσία ενός μεγάλου μέρους των ζωντανών αλλά και ακίνητων κυτ-
τάρων μπορεί να είναι ενδεικτική δομικών ελαττωμάτων του μαστιγίου (Chemes & 
Rawe, 2003). Υψηλό ποσοστό ακινητών και νεκρών σπερματοζωαρίων (νεκροζωο-
σπερμία) μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα στην επιδιδυμίδα (Wilton et al., 1988; 
Correa-Perez et al, 2004).  

2.6.1 Δοκιμή ζωτικότητας χρησιμοποιώντας εωσίνη - νιγροσίνη 

Αυτή η χρώση χρησιμοποιεί νιγροσίνη για να αυξήσει την αντίθεση μεταξύ του φό-
ντου και των κεφαλών των σπερματοζωαρίων για να διευκολυνθεί η διάκριση τους. 
Επιτρέπει επίσης την διατήρηση των αντικειμενοφόρων πλακών για μελλονική επα-
νεξέταση και για τον έλεγχο ποιότητας (Björndahl et al., 2003).  

2.6.1.1 Προετοιμασία των αντιδραστηρίων 

1. Εωσίνη Υ: Διαλύονται 0,67 g εωσίνης Υ (δείκτης χρώματος 45380) και 0,9 g χλωριού-
χου νατρίου (NaCl) σε 100 mL απιονισμένου νερού με ήπια θέρμανση. 

2. Εωσίνη - νιγροσίνη: Προσθέστε 10 g νιγροσίνης (δείκτης χρώματος 50420) στα 100 
mL του διαλύματος εωσίνης Υ.  

3. Βράζεται τo εναιώρημα και έπειτα αφήνεται να ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου. 

4. Φιλτράρουμε με χαρτί φίλτρου (π.χ. 90 g/m2) και απομακρύνουμε χονδρά και ζελατι-
νώδη ιζήματα.  

5. Η τελική χρωστική αποθηκεύεται σε ένα σφραγισμένο μπουκάλι από σκούρο γυαλί. 

2.6.1.2 Διαδικασία 

1. Αναμείξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

2. Αφαιρέστε ένα κλάσμα του σπέρματος ίσο με 50 μL και αναμίξτε το με ίσο όγκο 
εναιωρήματος νιγροσίνης - εωσίνης, πχ σε κάποιο πορσελάνινο πιάτο ή δοκιμα-
στικό σωλήνα και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα. 

3. Αναμίξτε ξανά το δείγμα σπέρματος πριν αφαιρεθεί ένα τμήμα αυτού του κλάσμα-
τος και αναμείξτε το με νιγροσίνη - εωσίνη και επαναλάβετε την ίδια κατεργασία 
όπως παραπάνω στο βήμα 2. 

4. Από κάθε εναιώρημα κάντε ένα επίχρισμα σε αντικειμενοφόρο πλάκα (βλέπε Ενό-
τητα 2.13.2) και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. 

5. Μικροσκοπήστε αμέσως μετά την ξήρανση, ή αργότερα μετά την στεγανοποίηση 
του δείγματος με Entellan ή άλλο στεγανοποιητικό υλικό (βλέπε Ενότητα 
2.14.2.5). 

6. Μικροσκοπήστε κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα με οπτικό φωτεινό πεδίο σε μεγέ-
θυνση x1000 χρησιμοποιώντας κεδρέλαιο.  
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7. Μετρήστε χωριστά τον αριθμό των χρωματισμένων (νεκρών) ή μη χρωματισμένων 
(ζωντανών) κύτταρα με την βοήθεια ενός εργαστηριακού μετρητή. 

8. Μικροσκοπήστε 200 σπερματοζωάρια από κάθε παρασκεύασμα του ίδιου δείγμα-
τος, προκειμένου να περιοριστεί το σφάλμα δειγματοληψίας (βλέπε Πλαίσιο 2.5) 

9. Υπολογίστε το μέσο όρο και την διαφορά των δύο ποσοστών του συνόλου των 
κυττάρων από τις αντικειμενοφόρες πλάκες. 

10. Εκτιμήστε το μέγεθος της διαφοράς από τον Πίνακα 2.1 ή το Σχήμα Α7.2, Παράρ-
τημα 7 (η κάθε μια παρουσιάζει την μέγιστη διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών 
που αναμένεται να συμβεί στο 95% των δειγμάτων λόγω σφάλματος δειγματολη-
ψίας και μόνο). 

11. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών είναι αποδεκτή, γράψτε στην απάντηση 
το μέσο ποσοστό των ζωντανών σπερματοζωαρίων. Αν η διαφορά είναι πολύ 
μεγάλη θα πρέπει να γίνουν δύο νέα παρασκευάσματα από το δείγμα και να επα-
ναληφθεί η μικροσκόπηση (βλέπε Πλαίσιο 2.6). 

12. Στην απάντηση αναγράφεται ο πλησιέστερος ακέραιος του ποσοστού των ζω-
ντανών σπερματοζωαρίων. 

2.6.1.3 Βαθμολόγηση 

1. Η νιγροσίνη δημουργεί ένα σκούρο φόντο που καθιστά ευκολότερη την αμυδρή 
διάκριση των χρωσμένων σπερματοζωαρίων. 

2. Στο οπτικό φωτεινό πεδίο, τα ζωντανά σπερματοζωάρια έχουν λευκές κεφαλές και 
τα νεκρά σπερματοζωάρια κόκκινες ή σκούρο ροζ (βλέπε Σχήμα 2.5). Τα σπερμα-
τοζωάρια με αχνό ροζ κεφάλι αξιολογούνται ως ζωντανά. 

3. Αν η χρώση περιοριστεί σε κάποιο τμήμα του αυχένα, και το κεφάλι παραμείνει 
άχρωμο, αυτό θεωρείται «διαρροή της μεμβράνης του αυχένα» και όχι ένδειξη κυτ-
ταρικού θανάτου και συνολικής διάσπασης της μεμβράνης. Αυτά τα κύτταρα θα 
πρέπει να εκτιμούνται ως ζωντανά. 
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Εικ. 2.5 Επίχρισμα Εωσίνης-νιγροσίνης όπως παρατηρείται σε φωτεινό οπτικό πεδίο. 

Τα σπερματοζωάρια με το κόκκινο (D1) ή σκοτεινό ροζ (D2) κεφάλι θεωρούνται νεκρά (κατε-
στραμμένη μεμβράνη), ενώ τα σπερματοζωάρια με άσπρα κεφάλια (L) ή φωτεινά ροζ κεφά-
λια θεωρούνται ζωντανά (άθικτη μεμβράνη). 

 
Παραχωρήθηκε από τον TG Cooper. 

 
2.6.1.4 Κατώτερο όριο αναφοράς  

Το κατώτερο όριο αναφοράς της ζωτικότητας (άθικτη μεμβράνη σπερματοζωαρίων) 
είναι 58% (5ο εκατοστημόριο, 95% Cl: 55-63%). 

Σχόλιο: Ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων με άθικτες μεμβράνες στην εκ-
σπερμάτιση είναι μεγάλης βιολογικής σημασίας. Υπολογίζεται από το γινόμενο του 
συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση (βλέπε Ενότητα 
2.8.7) επί το ποσοστό των ανέπαφων μεμβρανών των κυττάρων. 

2.6.2 Δοκιμή ζωτικότητας μόνο με εωσίνη 

Αυτή η μέθοδος είναι απλή και γρήγορη, αλλά τα νωπά παρασκευάσματα δεν μπο-
ρούν να αποθηκευτούν για τις διαδικασίες του ελέγχου ποιότητας. 

2.6.2.1 Προετοιμασία των αντιδραστηρίων 

1. NaCl, 0,9% (w /v): διαλύονται 0,9 g NaCl σε 100 mL απιονισμένου νερού. 

2. Eωσίνη Υ, 0,5% (w/v): διαλύονται 0,5 g Ηωσίνης Υ (δείκτης χρώματος 45380) σε 
100 mL 0,9% NaCl. 

Σημείωση: Ορισμένα εμπορικά διαθέσιμα διαλύματα εωσίνης είναι υπότονα υδατικά 
διαλύματα που θα δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα (Björndahl et al, 2004). Εάν 
χρησιμοποιείσετε ένα τέτοιο διάλυμα, προσθέστε 0,9 g NaCl σε 100 mL διαλύματος 
για την αύξηση της οσμωτικότητας. 

2.6.2.2 Διαδικασία 

1. Αναμίξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλ. Πλαίσιο 2.3). 

2. Αφαιρέστε κλάσμα σπέρματος ίσο με 5 μL και αναμίξτε το με ίσο όγκο διαλύματος 
5 μL διαλύματος εωσίνης σε αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου. Αναμίξτε με 
το άκρο της πιπέτας.  

3. Καλύψτε με καλυπτρίδα 22 mm × 22 mm και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα. 
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4. Αναμίξτε το δείγμα σπέρματος, αφαιρέστε μία μερίδα από το δείγμα, αναμίξτε με 
εωσίνη και επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 παραπάνω. 

5. Μικροσκοπήστε κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα, κατά προτίμηση σε αρνητική 
φάση (στη θετική φάση τα αχνά ροζ κεφάλια να διακρίνονται) με μεγέθυνση ×200 
ή ×400 μεγέθυνση. 

6. Υπολογίστε τον αριθμό των χρωματισμένων (νεκρών) και μη χρωματισμένων 
(ζωντανών) κυττάρων με τη βοήθεια εργαστηριακού μετρητή. 

7. Αξιολογήστε 200 σπερματοζωάρια σε κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα, προκειμέ-
νου να επιτευχθεί ένα αποδεκτά χαμηλό σφάλμα δειγματοληψίας (βλέπε Πλαί-
σιο 2.5). 

8. Υπολογίστε το μέσο όρο και εκτιμήστε το μέγεθος της διαφοράς των δύο ποσο-
στών του συνόλου των κυττάρων από τις αντικειμενοφόρες πλάκες.  

9. Εκτιμήστε το μέγεθος της διαφοράς από τον Πίνακα 2.1 ή το Σχήμα Α7.2, Πα-
ράρτημα 7 (η κάθε μια παρουσιάζει την μέγιστη διαφορά μεταξύ των δύο ποσο-
στών που αναμένεται να συμβεί στο 95% των δειγμάτων λόγω σφάλματος δειγ-
ματοληψίας και μόνο).  

10. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών είναι αποδεκτή, γράψτε στην απά-
ντηση το μέσο ποσοστό των ζωντανών σπερματοζωαρίων. Αν η διαφορά είναι 
πολύ μεγάλη θα πρέπει να γίνουν δύο νέα παρασκευάσματα (μερίδες) από το 
δείγμα και να επαναληφθεί η μικροσκόπηση (βλέπε Πλαίσιο 2.6).  

11. Στην απάντηση αναγράφεται ο πλησιέστερος ακέραιος του ποσοστού των ζω-
ντανών σπερματοζωαρίων. 

2.6.2.3 Βαθμολόγηση 

1. Τα ζωντανά σπερματοζωάρια έχουν λευκό ή ανοιχτό ροζ κεφάλι και τα νεκρά 
σπερματοζωάρια έχουν κόκκινο ή σκούρο ροζ κεφάλι. 

2. Αν η χρώση περιοριστεί σε κάποιο τμήμα του αυχένα, και το κεφάλι παραμείνει 
άχρωμο, αυτό θεωρείται «διαρροή της μεμβράνης του αυχένα» και όχι ένδειξη 
κυτταρικού θανάτου και συνολικής διάσπασης της μεμβράνης. Αυτά τα κύτταρα 
θα πρέπει να εκτιμούνται ως ζωντανά. 

3. Εάν είναι δύσκολο να διακρίνετε το ανοιχτό ροζ χρωματισμένο κεφάλι, χρησιμο-
ποιήστε τη νιγροσίνη για να αυξήσετε την αντίθεση του φόντου (βλέπε Ενότητα 
2.6.1). 

2.6.2.4 Κατώτερο όριο αναφοράς  

Το κατώτερο όριο αναφοράς της ζωτικότητας (άθικτη μεμβράνη σπερματοζωαρίων) 
είναι 58% (5ο εκατοστημόριο, 95% Cl: 55-63%). 

Σχόλιο: Ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων με άθικτες μεμβράνες στην 
εκσπερμάτιση έχει μεγάλη βιολογική σημασία. Υπολογίζεται από το γινόμενο του 
συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση (βλέπε Ενότητα 
2.8.7) επί το ποσοστό των ανέπαφων μεμβρανών των κυττάρων. 

2.6.3 Δοκιμή ζωτικότητας με υποοσμωτική διόγκωση 

Ως εναλλακτική λύση για την μη χρήση χρωστικών ουσιών, μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί η δοκιμή υπο-οσμωτικότητας (Hypo-Osmotic Swelling ή HOS) που χρησιμοποιεί-
ται επίσης για την εκτίμηση της ζωτικότητας (Jeyendran et al., 1984). Αυτό είναι χρή-
σιμη όταν η χρώση των σπερματοζωαρίων πρέπει να αποφεύγεται, π.χ. όταν επιλέ-
γετε σπερματοζωάρια για ICSI. Σπερματοζωάρια με άθικτες μεμβράνες διογκώνονται 
εντός 5 λεπτών σε υποοσμωτικό μέσο και σταθεροποιούνται σε 30 λεπτά (Hossain 
et al., 1998). 

Χρησιμοποιήστε: 

• 30 λεπτά επώαση για διαγνωστικές εξετάσεις ρουτίνας, αλλά 
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• 5 λεπτά επώαση για επεξεργασία σπερματοζωαρίων για θεραπευτική αγωγή 

2.6.3.1 Προετοιμασία των αντιδραστηρίων 

1. Διάλυμα διόγκωσης για διαγνωστικούς σκοπούς: διαλύστε 0,735 g δίυδρου κιτρι-
κού νατρίου και 1,351 g D-φρουκτόζης σε 100 mL απιονισμένου νερού. Κατα-
ψύξτε το διάλυμα σε κλάσματα του 1 mL στους -20 °C. 

2. Για θεραπευτική χρήση: αραιώστε το μέσο προς χρήση 1 + 1 (1: 2) με αποστει-
ρωμένο, απιονισμένο νερό. 

2.6.3.2 Διαδικασία 

1. Αποψύξτε το διάλυμα διόγκωσης και ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. 

2. Θερμάνετε 1 mL διαλύματος διόγκωσης ή 1 mL αραιωμένου μέσου 1 + 1 (1: 2) 
σε κλειστό σωλήνα μικροφυγοκέντρου στους 37 °C για 5 λεπτά. 

3. Αναμείξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλ. Πλαίσιο 2.3). 

4. Αφαιρέστε κλάσμα σπέρματος ίσο με 100 μL και προσθέστε το στο διάλυμα διό-
γκωσης. Ανακατέψτε απαλά με το σιφώνιο. 

5. Επωάστε στους 37 °C για ακριβώς 5 λεπτά ή 30 λεπτά (βλέπε παραπάνω) και 
μετά μεταφέρετε κλάσμα ίσο με 10 μL σε καθαρή αντικειμενοφόρο πλάκα και 
καλύψτε με καλυπτρίδα 22 mm × 22 mm. 

6. Αναμίξτε ξανά το δείγμα σπέρματος πριν αφαιρεθεί ένα τμήμα αυτού του κλά-
σματος, αναμείξτε το με το διάλυμα διόγκωσης και επαναλάβετε την ίδια κατερ-
γασία όπως παραπάνω. 

7. Μικροσκοπήστε κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα σε οπτικό φωτεινό πεδίο σε μεγέ-
θυνση ×200 ή ×400. 

8. Μετρήστε χωριστά τον αριθμό των μη διογκωμένων (νεκρών) και διογκωμένων 
(ζωντανών) κυττάρων με τη βοήθεια ενός εργαστηριακού μετρητή.  

9. Μικροσκοπήστε 200 σπερματοζωάρια από κάθε παρασκεύασμα του ίδιου δείγ-
ματος, προκειμένου να περιοριστεί το σφάλμα δειγματοληψίας (βλέπε Πλαίσιο 
2.5) 

10. Υπολογίστε το μέσο όρο και τη διαφορά των δύο ποσοστών του συνόλου των 
κυττάρων από τις αντικειμενοφόρες πλάκες. 

11. Εκτιμήστε το μέγεθος της διαφοράς από τον Πίνακα 2.1 ή το Σχήμα Α7.2, Πα-
ράρτημα 7 (η κάθε μια παρουσιάζει την μέγιστη διαφορά μεταξύ των δύο ποσο-
στών που αναμένεται να συμβεί στο 95% των δειγμάτων λόγω σφάλματος δειγ-
ματοληψίας και μόνο). 

12. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών είναι αποδεκτή, γράψτε στην απάντηση 
το μέσο ποσοστό των ζωντανών σπερματοζωαρίων. Αν η διαφορά είναι πολύ 
μεγάλη θα πρέπει να γίνουν δύο νέα παρασκευάσματα από το δείγμα και να 
επαναληφθεί η μικροσκόπηση (βλέπε Πλαίσιο 2.6).  

13. Στην απάντηση αναγράφεται ο πλησιέστερος ακέραιος του ποσοστού των ζω-
ντανών σπερματοζωαρίων. 

2.6.3.3 Βαθμολόγηση 

1. Τα διογκωμένα σπερματοζωάρια αναγνωρίζονται από αλλαγές στο σχήμα του 
κυττάρου, όπως φαίνεται από την κύρτωση της ουράς (Εικ. 2.6). 

2. Τα ζωντανά κύτταρα διακρίνονται από τη διόγκωση της ουράς του σπέρματος. 
Βαθμολογήστε όλα τα σπερματοζωάρια με διογκωμένη ουρά ως ζωντανά 
σπερματοζωάρια. 
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Εικ. 2.6 Σχηματική αναπαράσταση τυπικών μορφολογικών αλλαγών στα ανθρώπινα σπερμα-
τοζωάρια με υποοσμωτική διόγκωση. 
 
(a) Καμία αλλαγή. (b) - (g) Διάφοροι τύποι αλλαγών στην ουρά. Η διόγκωση στην ουρά υπο-
δεικνύεται από τη γκρίζα περιοχή. 
Reproduced from Jeyendran RS, Van der Ven HH, Perez-Pelaez M, Crabo BG, Zaneveld 

LJD. (1984) Journal of Reproduction and Fertility, 70: 219–228. © Society for Reproduction 
and Fertility (1984). Reproduced by permission 
 
2.6.3.4 Κατώτερο όριο αναφοράς 

Οι τιμές αναφοράς της δοκιμασίας HOS προσεγγίζουν αυτά της δοκιμασίας εωσίνης 
(Carreras et al., 1992). Το κατώτερο όριο αναφοράς της ζωτικότητας (άθικτη μεμ-
βράνη σπερματοζωαρίων) είναι 58% (5ο εκατοστημόριο, 95% Cl: 55-63%). 

Σχόλιο: Ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων με άθικτες μεμβράνες στην 
εκσπερμάτιση είναι μεγάλης βιολογικής σημασίας. Υπολογίζεται από το γινόμενο 
του συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση (βλέπε Ενό-
τητα 2.8.7) επί το ποσοστό των ανέπαφων μεμβρανών των κυττάρων. 

2.7 Αριθμός σπερματοζωαρίων 

O συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτωση και η συγκέντρωση 
του σπέρματος συνδέονται τόσο με το χρόνο εγκυμοσύνης (Slama et al., 2002) όσο 
και με το ποσοστό επιτυχίας της (WHO, 1996; Zinaman et al., 2000). Aποτελεί έτσι 
παράμετρο επιτυχούς σύλληψης (Bonde et al., 1998; Larsen et al., 2000). Τα περισ-
σότερα στοιχεία που συσχετίζουν το συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων με το ανα-
παραγωγικό αποτέλεσμα είναι πλέον καλά τεκμηριωμένα. 

Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό υπολογίζεται από την συ-
γκέντρωση σπερματοζωαρίων, η οποία μετρείται κατά την γενική εξέταση σπέρμα-
τος. Σε μια φυσιολογική εκσπερμάτωση, όταν η έξοδος του σπέρματος δεν συναντά 
εμπόδια και ο χρόνος αποχής μικρός, ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων 
του σπέρματος σχετίζεται με τον όγκο των όρχεων (Handelsman et al., 1984; WHO, 
1987; Andersen et al., 2000; Behre et al., 2000) και ως εκ’ τούτου είναι ένα μέτρο της 
ικανότητας των όρχεων να παράγουν σπερματοζωάρια (MacLeod & Wang, 1979) 
και της βατότητας του σπερματικού σωλήνα του άνδρα. Η συγκέντρωση των σπερ-
ματοζωαρίων στο σπέρμα, αν και σχετίζεται με την γονιμοποίηση και τα ποσοστά 
εγκυμοσύνης, επηρεάζεται από τον όγκο των εκκρίσεων της σπερματοδόχου κύστης 
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και του προστάτη (Eliasson, 1975) και έτσι δεν είναι εξειδικευμένο μέτρο της ορχικής 
λειτουργίας. 

Σχόλιο 1: Οι όροι «συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων» και «συγκέντρωση σπέρ-
ματος» δεν είναι συνώνυμοι. Η συγκέντρωση του σπέρματος αναφέρεται στον α-
ριθμό των σπερματοζωαρίων ανά μονάδα όγκου του σπέρματος και είναι συνάρτηση 
του αριθμού των σπερματοζωαρίων που απελευθερώνονται και του όγκου του υγρού 
στο οποίο είναι αραιωμένα. Ο συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων αναφέρεται στο 
συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων σε ολόκληρη την εκσπερμάτωση και υπο-
λογίζεται από τον πολλαπλασιασμό της συγκέντρωσης του σπέρματος επί τον όγκο 
του σπέρματος. 
 

Σχόλιο 2: Η γενίκευση ότι ο συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων αντανακλά την 
παραγωγικότητα σπερματοζωαρίων στους όρχεις δεν αφορά τις ηλεκτρο-εκσπερμα-
τώσεις των ανδρών με κάκωση του νωτιαίου μυελού, σε άνδρες με έλλειψη ανδρο-
γόνων, ή σε δείγματα που συλλέγονται μετά από παρατεταμένη αποχή ή μερική πα-
λίνδρομη εκσπερμάτιση. 
 

Σχόλιο 3: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «πυκνότητα του σπέρματος» 
(μάζα ανά μονάδα όγκου) όταν αναφερόμαστε στη συγκέντρωση των σπερματοζω-
αρίων (αριθμός ανά μονάδα όγκου). 

Ο προσδιορισμός του αριθμού των σπερματοζωαρίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στάδια (περιγράφονται λεπτομερώς σε επόμενες ενότητες). 

1. Μικροσκοπείται ένα καλά αναδευμένο δείγμα, αδιάλυτου ρευστοποιημένου παρα-
σκευάσματος σπέρματος σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα με καλυπτρίδα, για να 
προσδιοριστεί η κατάλληλη αραίωση και ο συνολικός όγκος του θαλάμου (βλέπε 
Ενότητα 2.8.1). Το παρασκεύασμα αυτό είναι συνήθως το ίδιο νωπό παρασκεύ-
ασμα (βλέπε Ενότητα 2.4.2) που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της κινητικότη-
τας. 

2. Αραίωση και ανάμιξη του δείγματος με μονιμοποιητικό διάλυμα. 

3. Φόρτωση του αιματοκυτταρομετρικού θαλάμου με τρόπο που να επιτρέπει την 
καθίζηση των σπερματοζωαρίων μέσα στον υγρό θάλαμο.  

4. Αξιολόγηση των δειγμάτων μέσα σε 10 - 15 λεπτά (μετά από τον χρόνο αυτό η 
εξάτμιση θα αλλιώσει τη θέση των σπερματοζωαρίων μέσα στο θάλαμο). 

5. Μετρώνται τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια εις διπλούν. 

6. Συγκρίνονται οι διπλές μετρήσεις για να εκλεχθεί εάν είναι αποδεκτώς κοντά. Αν 
ναι, προχωράμε στους υπολογισμούς, αν όχι, θα πρέπει να γίνουν νέες αραιώ-
σεις.  

7. Υπολογίζεται η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανά mL. 

8. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτιση. 

2.7.1 Τύποι θαλάμων μέτρησης 

Συνίσταται η χρήση των αιμοκυτταρομετρικών θαλάμων βάθους 100 μm. Στο κεφά-
λαιο αυτό δίνονται οι συντελεστές αραίωσης για τον «βελτιωμένο» αιμοκυτταρομε-
τρικό θάλαμο Neubauer. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλοι βαθείς αιμοκυτταρο-
μετρικοί θάλαμοι αλλά θα έχουν διαφορετικούς όγκους και μοτίβο πλέγματος σε 
σχέση με την Neubauer και θα χρειαστούν διαφορετικούς συντελεστές για τους υπο-
λογισμούς. Διατίθονται επιπλέον θάλαμοι μέτρησης μιας χρήσεως (Seaman et al., 
1996’ Mahmood et al., 1997; Brazil et al., 2004b), αλλά μπορούν να παράγουν δια-
φορετικά αποτελέσματα από εκείνα του βελτιωμένου αιμοκυτταρομετρικού θαλάμου 
Neubauer. Οι ρηχοί θάλαμοι που πληρούνται με τριχοειδή δράση μπορεί να μην ε-
ξασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή των σπερματοζωαρίων, λόγω της κυματοει-
δούς ροής τους (Douglas-Hamilton et al., 2005a). Αυτό είναι δυνατόν να διορθωθεί, 
(Douglas-Hamilton et al., 2005a) αλλά η χρήση τους δεν συνιστάται (Βjörndahl & 
Barratt 2005): Η εγκυρότητα αυτών των εναλλακτικών θαλάμων κυτταρομέτρησης 
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πρέπει να τεκμηριώνεται με τον έλεγχο των διαστάσεων των θαλάμων (βλέπε Πα-
ράρτημα 7, Ενότητα A7.8), συγκρίνοντας τα αποτελέσματα τους με τον «βελτιωμένο» 
αιμοκυτταρομετρικό θάλαμο Neubauer, προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητική 
απόδοση, καθώς και με με πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. Για την ακριβή 
μέτρηση των χαμηλών συγκεντρώσεων του σπέρματος, μπορεί να χρειαστούν θά-
λαμοι καταμέτρησης μεγάλου όγκου (βλέπε Ενότητα 2.11.2). 

2.7.2 Το βελτιωμένο αιματοκυτταρόμετρο Neubauer 

Το βελτιωμένο αιματοκυτταρόμετρο Neubauer διαθέτει δύο ξεχωριστούς θαλάμους 
καταμέτρησης, καθένας από τους οποίους έχει ένα μικροσκοπικό πλέγμα γραμμών 
3 mm × 3 mm χαραγμένων στην επιφάνεια του γυαλιού. Καλύπτεται από ειδική παχιά 
καλυπτρίδα (βαθμός πάχους 4, 0,44 mm), η οποία «κολλάει» πάνω από τα πλέγματα 
στηριζόμενη σε γυάλινους πυλώνες 0,1 mm πάνω από το θάλαμο. Κάθε περιοχή 
καταμέτρησης χωρίζεται σε εννέα πλέγματα 1 mm × 1 mm. Αυτά τα πλέγματα ανα-
φέρονται με τους αριθμούς της Εικόνας 2.7. 
 

 
Εικ. 2.7 Το βελτιωμένο αιματοκυτταρόμετρο Neubauer.  

Οι παρακάτω απεικονίσεις της περιγεγραμμένης περιοχής δείχνουν: τα εννέα πλέγματα σε ένα 
θάλαμο του αιματοκυτταρόμετρου (αριστερό πάνελ) το κεντρικό πλέγμα (αριθμός 5) από 25 
μεγάλα τετράγωνα (μεσαίο πάνελ) και μία μικρογραφία ενός πληρωμένου με δείγμα τμήματος 
του θαλάμου (δεξιό πάνελ) που δείχνει ένα από τα 25 τετράγωνα του κεντρικού πλέγματος (τα 
κυκλωμένα τετράγωνα στο μεσαίο πάνελ) που οριοθετείται από τριπλή γραμμή και περιέχει 16 
μικρότερα τετράγωνα. 

 
Παραχωρήθηκε από τον C Brazil 

 
Με βάθος 100 μm, κάθε πλέγμα έχει όγκο 100 nL.  

• Τέσσερα από αυτά τα πλέγματα (1, 3, 7 και 9) περιέχουν τέσσερις σειρές τεσσάρων 
τετραγώνων, καθένα από τα οποία κατέχει 6,25 nL.  

• Δύο πλέγματα (αρ. 2 και 8) περιέχουν τέσσερις σειρές πέντε τετραγώνων από 5 nL 
το καθένα.  

• Δύο πλέγματα (αρ. 4 και 6) περιέχουν πέντε σειρές τεσσάρων τετραγώνων από 5 
nL το καθένα. 

• Το κεντρικό πλέγμα (αριθμός 5) περιέχει πέντε σειρές από πέντε τετράγωνα 4 nL 
το καθένα (Σχ. 2.7, μεσαίο πλαίσιο). Κάθε ένα από τα 25 τετράγωνα του κεντρικού 
δικτύου (αριθμός 5) υποδιαιρείται σε 16 μικρότερα τετράγωνα (Εικ. 2.7, δεξιός πί-
νακας).  

• Έτσι, τα πλέγματα 1, 2, 3, 7, 8 και 9 έχουν από τέσσερις σειρές που κατέχουν συ-
νολικά 25 nL ανά σειρά, ενώ τα πλέγματα 4, 5 και 6 έχουν από πέντε σειρές που 
καταλαμβάνουν 20 nL ανά σειρά. 
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Ανάλογα με την αραίωση και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων μετρούνται διαφο-
ρετικές περιοχές του θαλάμου για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των σπερ-
ματοζωαρίων. Στις αραιώσεις 1 + 19 (1:20) και 1 + 4 (1: 5), μετρούνται σπερματοζω-
άρια σε σειρές του πλέγματος με αριθμό 5 και όταν χρειάζεται, από τα πλέγματα 4 
και 6 (βλέπε Ενότητα 2.8). Στις αραιώσεις 1 + 1 (1:2) μπορούν να εκτιμηθούν και τα 
εννέα πλέγματα για να επιτευχθεί η μέτρηση 200 σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 
2.11.1).  

2.7.3 Χρησιμοποιώντας το πλέγμα του αιματοκυτταρόμετρου 

• Μετρώνται μόνο ολόκληρα σπερματοζωάρια (με τα κεφάλια και τις ουρές). 
 

• Κατά πόσο ή όχι ένα σπερματοζωάριο θα μετρηθεί καθορίζεται από τη θέση της 
κεφαλής του, ο προσανατολισμός της ουράς του δεν έχει σημασία. Το όριο του 
κάθε τετραγώνου υποδεικνύεται από τη μεσαία εκ’ των τριών γραμμών. Έτσι, ένα 
σπερματοζωάριο θα καταμετρηθεί αν το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλής του θα 
βρεθεί μεταξύ των δύο εσωτερικών γραμμών, αλλά όχι αν το περισσότερο μέρος 
της κεφαλής του βρίσκεται μεταξύ των δύο εξωτερικών γραμμών (Εικ. 2.8, αρι-
στερό πλαίσιο). 

 

• Για να αποφευχθεί η καταμέτρηση του ίδιου σπερματοζωαρίου από γειτονικά τε-
τράγωνα, κάθε σπερματοζωάριο που έχει το κεφάλι του στη γραμμή που χωρίζει 
δύο γειτονικά τετράγωνα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο αν αυτή η γραμμή είναι 
μία από τις δύο κάθετες συνοριακές γραμμές. Για παράδειγμα, τα σπερματοζωά-
ρια θα υπολογίζονται εάν το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλής τους βρίσκεται στη 
κάτω ή αριστερή πλευρά του τετραγώνου τα οποία σχηματίζουν το σχήμα «L» 
(βλέπε Εικ. 2.8, μεσαίο πλαίσιο), αλλά όχι αν αυτό βρίσκεται στην άνω ή δεξιά 
κεντρική συνοριακή γραμμή (βλέπε Εικ. 2.8, δεξιό πλαίσιο). 

Σημείωση: Εάν υπάρχουν πολλά ακέφαλα σπερματοζωάρια (“καρφιτσοκέφαλα», 
pinheads) η παρουσία τους θα πρέπει να καταγράφεται χωριστά στην έκθεση ανα-
φοράς. Αν κριθεί απαραίτητο, η συγκέντρωσή τους μπορεί να εκτιμηθεί με τον ίδιο 
τρόπο όπως και των υπολοίπων σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 2.8), ή να ταυ-
τοποιηθεί η παρουσία τους σε χρωσμένο παρασκεύασμα μεταξύ των υπολοίπων 

σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 2.17.6). 

2.7.4 Προετοιμασία του θαλάμου μέτρησης 

Για τους θάλαμους μέτρησης του αιμοκυτταρομέτρου (Neubauer) πρέπει να χρησι-
μοποιούνται οι ειδικές παχιές καλυπτρίδες που το συνοδεύουν (βαθμός πάχους 4, 
0,44 mm). 

• Πριν τη χρήση καθαρίστε τους θαλάμους του αιμοκυτταρόμετρου και την καλυ-
πτρίδα με νερό και στεγνώστε τα καλά με ένα πανί. Οποιοδήποτε ξηρό υπόλειμμα 
μπορεί να εμποδίσει τη φόρτωση. Το τρίψιμο της επιφάνειας του πλέγματος απο-
μακρύνει τυχόν υπολείμματα σπερματοζωαρίων από προηγούμενο δείγμα. 

• Απολυμάνετε τις πλάκες Neubauer και τις καλυπτρίδες εμποτίζοντας τους σε υγρό 
απολυμαντικό για όλη την διάρκεια της νύχτας (βλέπε Παράρτημα 2, Ενότητα 
Α2.4) για να αποφύγετε την μόλυνση από δυνητικά μολυσματικούς παράγοντες 
του σπέρματος. 

2.7.5 Το μονιμοποιητικό για την αραίωση του σπέρματος 

 
1. Διαλύονται 50 g όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3), και 10 mL 35% (ν/ν) φορ-

μαλίνης σε 1000 mL αποσταγμένου νερού. 

2.  Εάν θέλετε, προσθέστε 0,25 g Trypan blue (Χρωματικός δείκτης 23859) ή 5 mL 
κορεσμένου (> 4 mg/mL) Βιολετί της Γεντιανής (Χρωματικός δείκτης 42555) για 
να σημάνετε τις κεφαλές των σπερματοζωαρίων. 
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3. Το διάλυμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία 4 °C. Εάν σχηματιστούν μέσα στο διά-
λυμα κρύσταλλοι, θα πρέπει να διηθηθεί με φίλτρο 0,45 μm φίλτρο πριν από τη 
χρήση.  

 
Εικ. 2.8 Ποια σπερματοζωάρια υπολογίζονται στο διάγραμμα. 
Η μεσαία από τις τρεις γραμμές καθορίζει τα όρια (μαύρη γραμμή, αριστερό πάνελ) του 

τετραγώνου του θαλάμου μέτρησης. Μετρώνται όλα τα σπερματοζωάρια μέσα στο κε-

ντρικό πλέγμα, καθώς και εκείνα που τα κεφάλια τους βρίσκονται μεταξύ των δυο εσωτε-

ρικών γραμμών (λευκοί κύκλοι), αλλά όχι εκείνων των οποίων οι κεφαλές βρίσκονται με-

ταξύ των εξωτερικών δύο γραμμών (μαύροι κύκλοι). Τα σπερματοζωάρια που έχουν το 

μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού του πάνω στην κεντρική γραμμή μετρώνται μόνο εάν 

αυτή η γραμμή βρίσκεται στο κάτω ή στο αριστερό τμήμα του τετραγώνου (λευκοί κύκλοι, 

μεσαίο τετράγωνο), αλλά όχι αν βρίσκονται στην άνω ή δεξιά γραμμή του τετραγώνου 

(μαύροι κύκλοι, δεξιό τετράγωνο). 

 

 
Παραχωρήθηκαν από τον C Brazil. 

 

2.7.6 Η σημασία της καταμέτρησης των σπερματοζωαρίων  

Για να μειωθούν τα σφάλματα δειγματοληψίας, θα πρέπει να μετρηθεί ένας κρίσιμος 
αριθμός σπερματοζωαρίων, κατά προτίμηση τουλάχιστον 400, δηλαδή 200 από 
κάθε μέτρηση (βλέπε Πλαίσιο 2.7 και Πίνακας 2.2). 
 
Πλαίσιο 2.7 Λάθη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των σπερματοζωαρίων 
Η ακρίβεια της εκτίμησης του αριθμού σπερματοζωαρίων εξαρτάται από τον αριθμό 
των σπερματοζωαρίων που μετρήθηκαν. Στην κατανομή Poisson, το τυπικό 

σφάλμα (SE) ενός πληθυσμού (N) ισούνται με την τετραγωνική του ρίζα (√𝑁). Κατά 
συνέπεια το διάστημα εμπιστοσύνης 95% CI για τον συνολικό αριθμό των σπερμα-

τοζωαρίων στον όγκο του σπέρματος είναι περίπου Ν ± 1,96 × √𝑁 (ή Ν ± περίπου 

2 × √𝑁). 
Εάν μετρηθούν 100 σπερματοζωάρια, η SE είναι 10 (√100), και το 95% CI είναι 80-
120 (100 ± 20). Εάν μετρηθούν 200 σπερματοζωάρια, η SE είναι 14 (√200), και το 
95% CI είναι 360-440 (400 ± 40). 
Τα σφάλματα δειγματοληψίας μπορούν να εκφραστούν εύκολα ως ποσοστό επί του 
αριθμού των σπερματοζωαρίων (100 × [√Ν / Ν]) (Πίνακας 2.2). 
 

Σημείωση: Αυτές οι τιμές είναι μόνο κατά προσέγγιση, αφού τα διαστήματα εμπι-
στοσύνης δεν είναι πάντοτε συμμετρικά γύρω από το εκτιμώμενο. Τα διαστήματα 
εμπιστοσύνης 95%, με βάση τις ιδιότητες της κατανομής Poisson είναι 361 - 441 
για ένα πληθυσμό 400, 81,4 - 121 για ένα πληθυσμό 100, 4,80 έως 18,4 για ένα 
πληθυσμό 10, 0,03 - 5,57 για ένα πληθυσμό 0. 
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Σχόλιο 1: Αν μετρηθούν λίγα σπερματοζωάρια το αποτέλεσμα θα έχει μεγάλο πο-
σοστό αβεβαιότητας (βλέπε Παράρτημα 7, τμήμα Α7.1), το οποίο μπορεί να έχει 
δυσμενείς συνέπειες για τη διάγνωση και τη θεραπεία (βλέπε Παράρτημα 7, Ενό-
τητα Α7.2). Τα σφάλματα αυτά είναι αναπόφευκτα όταν ο αριθμός των σπερματο-
ζωαρίων χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς οπότε ο αριθμός τους είναι 
έτσι και αλλιώς χαμηλός (βλέπε Ενότητα 5.1) αφού ο άνδρας έχει πρόβλημα με το 
σπέρμα του και κάνει θεραπεία για αυτό. 
 

Σχόλιο 2: Όταν ο όγκος του σπέρματος είναι μικρός και τα σπερματοζωάρια είναι 
λιγότερα από τον απαιτούμενο αριθμό, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μειώνεται 
σημαντικά. Αν μετρώνται λιγότερα από 200 σπερματοζωάρια ανά διπλή μέτρηση, 

θα πρέπει στην απάντηση να αναφέρεται το δειγματοληπτικό σφάλμα σύμφωνα με 
τον Πίνακα 2.2. 

 
Πίνακας 2.2 Στρογγυλεμένα δειγματοληπτικά σφάλματα (%) σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των σπερματοζωαρίων που μετρήθηκαν. 

2.8 Τυποποιημένη διαδικασία μέτρησης 

Οι αραιώσεις 1 + 4 (1: 5) και 1 + 19 (1:20) είναι κατάλληλες για ένα μεγάλο εύρος 
συγκεντρώσεων του σπέρματος, αποδίδοντας περίπου 200 σπερματοζωάρια στο 
ένα ή και στα δύο πλέγματα του αιματοκυτταρομέτρου (πλέγματα 4, 5 και 6) (βλέπε 
Πίνακα 2.3 και Πλαίσιο 2.8). 
 
 
Πλαίσιο 2.8: Μετρούνται 200 σπερματοζωάρια ανά μερίδα αραιωμένου σπέρματος 
στα κεντρικά τρία πλέγματα βελτιωμένης πλάκας Neubauer 
Αν υπάρχουν 100 σπερματοζωάρια ανά οπτικό πεδίο x400 σε 4 nL (βλέπε Πλαίσιο 
2.9) αρχικού νωπού παρασκευάσματος τότε υπάρχουν θεωρητικά 25 σπερματοζω-
άρια ανά nL (25.000 ανά λίτρο ή 25.000.000 ανά mL). Καθώς το κεντρικό πλέγμα 
(αριθμός 5) της βελτιωμένης πλάκας Neubauer μπορεί να συγκρατήσει 100 nL δείγ-
ματος , θα υπάρχουν 2.500 σπερματοζωάρια μέσα σε αυτό. Η αραίωση του δείγμα-
τος 1 + 4 (1: 5) θα μειώσει το φόντο (background) και τον αριθμό των σπερματοζω-
αρίων σε περίπου 500 σπερματοζωάρια ανά πλέγμα που είναι ένα αποδεκτά χαμηλό 
δειγματοληπτικό σφάλμα. 

Εάν υπάρχουν 10 σπερματοζωάρια ανά HPF του υγρού παρασκευάσματος, θα υ-
πάρχουν 2,5 σπερματοζωάρια ανά nL και 250 σπερματοζωάρια ανά κεντρικό 

Άθροι-
σμα (N) 

Δειγματολη-
πτικό σφάλμα 

(%) 
 

Άθροι-
σμα (N) 

Δειγματολη-
πτικό 

σφάλμα (%)  
 

Άθροι-
σμα (N) 

Δειγματο-
ληπτικό 
σφάλμα 

(%) 

1 100  25 20  85 10,8 

2 70,7  30 18,3  90 10,5 

3 57,7  35 16,9  95 10,3 

4 50  40 15,8  100 10 

5 44,7  45 14,9  150 8,2 

6 40,8  50 14,1  200 7,1 

7 37,8  55 13,5  250 6,3 

8 35,4  60 12,9  300 5,8 

9 33,3  65 12,4  350 5,3 

10 31,6  70 12  400 5 

15 25,8  75 11,5  450 4,7 

20 22,4  80 11,2  500 4,5 
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πλέγμα. Η αραίωση του δείγματος 1 + 1 (1:2), θα μειώσει τον αριθμό των σπερματο-
ζωαρίων σε περίπου 125 ανά πλέγμα. Αυτό θα αποδώσει 375 σπερματοζωάρια στα 
τρία πλέγματα 4, 5 και 6 που είναι αποδεκτά χαμηλό δειγματοληπτικό σφάλμα. 

 

Σημείωση: Αυτές οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις αποτελούν κατά προσέγγιση ε-
κτιμήσεις, διότι με αυτόν τον τρόπο μετρώνται μόνο λίγα σπερματοζωάρια και οι όγκοι 
μπορεί να μην είναι ακριβείς. Οι συγκεντρώσεις που υπολογίζονται από τα μη αραιω-
μένα παρασκευάσματα μπορούν να κυμαίνονται μεταξύ 30% και 130% των συγκε-
ντρώσεων που προέρχονται από τα μη αραιωμένα δείγματα στους θαλάμους του 
αιματοκυτταρόμετρου. 

2.8.1 Ο προσδιορισμός της απαραίτητης αραίωσης 

Η απαιτούμενη αραίωση του σπέρματος για τον υπολογισμό του αριθμού σπερμα-

τοζωαρίων υπολογίζεται από ένα μη αραιωμένο δείγμα σπέρματος. Αυτό είναι συνή-

θως το νωπό παρασκεύασμα (βλέπε Ενότητα 2.4.2) που χρησιμοποιείται για την α-

ξιολόγηση της κινητικότητας. 

• Μικροσκοπήστε ένα από τα νωπά παρασκευάσματα, όπως περιγράφεται στην 

Ενότητα 2.4.2, με μεγέθυνση (x200Χ ή x400) (οπτικό πεδίο υψηλής ισχύος ή High 

Per Field ή HPF). 

• Το πεδίο HPF είναι ισοδύναμο με περίπου 16 nL (στη x200) ή 4 nL (στη x400) 

(βλέπε Πλαίσιο 2.9). 

• Εάν παρατηρηθούν σπερματοζωάρια, μετρείστε τα έτσι ώστε να καθοριστεί η α-

παιτούμενη αραίωση από τον Πίνακα 2.3, και συνεχίστε στην Ενότητα 2.8.2. 

• Εάν δεν παρατηρηθούν σπερματοζωάρια ελέγξτε νέο νωπό παρασκεύασμα. Εάν 

δεν βρεθούν ούτε στο δεύτερο παρασκεύασμα προχωρήστε όπως στο Πλαίσιο 

2.9. 

Πλαίσιο 2.9: O όγκος που μικροσκοπείται σε οπτικό πεδίο νωπού παρασκευάσμα-
τος υψηλής ισχύος (HPF) βάθους 20 μm 
Ο όγκος του σπέρματος που παρατηρείται σε κάθε μικροσκοπικό πεδίο εξαρτάται 
από το εμβαδό του πεδίου (πr2, όπου π είναι περίπου 3,142 και r είναι η ακτίνα του 
μικροσκοπικού πεδίου), το βάθος του θαλάμου (20 μm για το νωπό παρασκεύασμα). 
Η διάμετρος του μικροσκοπικού πεδίου μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια με ένα 
μικρόμετρο ή να εκτιμηθεί διαιρώντας τη διάμετρο του οφθαλμικού φακού από την 
μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού. 

Με αντικειμενικό φακό x40 και προσοφθάλμιο φακό x10 ανοίγματος 20 mm, το μι-
κροσκοπικό πεδίο έχει διάμετρο περίπου 500 μm (20 mm/40). Σε αυτήν την περί-
πτωση, r = 250 μm, r2 = 62.500 μm2, πr2 = 136.375 μm 2 και ο όγκος είναι 4.064.962 
μm3 ή περίπου 4 nL. 

Με αντικειμενικό φακό x20 και προσοφθάλμιο φακό x10 ανοίγματος 20 mm, το μι-
κροσκοπικό πεδίο έχει διάμετρο περίπου 1000 μm (20 mm/20). Σε αυτήν την περί-
πτωση, r = 500 μm, r2 = 250,000 μm2, πr2 = 785.500 μm2 και ο όγκος είναι 16.259.850 
μm3 ή περίπου 16 nL. 

 
Πίνακας 2.3. Αραιώσεις που απαιτεί το σπέρμα, πώς να τις κάνουν, ποιοί θάλαμοι θα χρησι-
μοποιηθούν και οι πιθανές περιοχές προς αξιολόγηση. 

Σπερματο-
ζωάρια 
x400 
κ.ο.π. 

Σπερματοζω-
άρια x200 

κ.ο.π. 

Απαιτούμενη 
αραίωση 

Σπέρμα 
(μL) 

Μονιμο-
ποιητικό 

(μL) 

Πλάκα Περιοχή α-
ξιολόγησης 

>101 >404 1:20 (1+19) 50 950 Improved 
Neubauer 

4, 5, 6 
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Σημείωση 1: Χρησιμοποιείστε πιπέτες θετικής απορρόφησης, διότι οι πιπέτες λευκών 
αιμοσφαιρίων και οι κοινές αυτόματες που βασίζονται στη μετατόπιση του αέρα, δεν 
είναι αρκετά ακριβείς για να πετύχουμε μια αραίωση παχύρευστου σπέρματος. 
 

Σημείωση 2: Για διαγνωστικούς λόγους, τα δείγματα σπέρματος δεν πρέπει να είναι 
μικρότερα από 50 μL σε όγκο, για να αποφευχθούν τα σφάλματα που μπορεί να 
γίνουν κατά την διάρκεια της μεταφοράς του δείγματος με πιπέτα. 
 

Σημείωση 3: Αν υπάρχουν πολύ λίγα σπερματοζωάρια ανά οπτικό πεδίο στη συνι-
στώμενη αραίωση γίνεται μια νέα μικρότερη αραίωση. Αν αντίθετα υπάρχουν πολλά 
επικαλυπτόμενα σπερματοζωάρια γίνεται νέα μεγαλύτερη αραίωση 
 

Σημείωση 4: Εάν η αραίωση 1+19 (1:20) είναι ανεπαρκής, γίνεται νέα αραίωση 1+49 
(1:50). 
 

Σχόλιο 1: Εάν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων στο αρχικό νωπό παρασκεύασμα 
είναι χαμηλός (<4 ανά x 400 HPF: περίπου 1 x 106/mL) δεν απαιτείται ο προσδιορι-
σμός του ακριβή αριθμού των ζωαρίων (βλέπε Ενότητα 2.10). 
 
Σχόλιο 2: Για την ακριβή εκτίμηση των χαμηλών συγκεντρώσεων των σπερματοζω-
αρίων (<2 ανά x400 HPF: περίπου 0,5 x 106 / mL), συνιστάται να χρησιμοποιούνται 
και τα 9 πλέγματα της πλάκας Improved Neubauer (βλέπε Ενότητα 2.11.1) ή ένας 
θάλαμος μεγάλου όγκου με ανιχνευτή φθορισμού (βλέπε Ενότητα 2.11.2). 

 
2.8.2 Προετοιμασία των αραιώσεων και της φόρτωσης των θαλάμων αιματοκυτταρόμετρου 

• Υγραίνετε την επιφάνεια αιματοκυτταρόμετρου ανασαίνοντας πάνω σε αυτό. 

• Ακινητοποιήστε την καλυπτρίδα πάνω στη πλάκα Neubauer πιέζοντας την στα-
θερά επάνω στο κέντρο της πλάκας. Αν η τοποθέτηση της καλυπτρίδας γίνει σω-
στά θα παρατηρηθούν μεταξύ των δυο γυάλινων επιφανειών ιριδίζουσες γραμμές 
(πολλαπλοί δακτύλιοι του Νεύτωνα). Όσες περισσότερες γραμμές υπάρχουν 
τόσο καλύτερη υπήρξε η εφαρμογή. Αντίθετα αν φαίνονται μόνο μία ή δύο γραμ-
μές μπορεί αυτό να υποδηλώνει προβλήματα διακύμανσης στο βάθος του θαλά-
μου. 

• Χρησιμοποιήστε μια πιπέτα θετικής απορρόφησης για να διανείμετε την κατάλ-
ληλη ποσότητα απ’ το μονιμοποιητικό (βλέπε Πίνακα 2.3) σε δύο σωληνάρια α-
ραιώσεως. 

• Αναμείξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

• Αναρροφήστε τον κατάλληλο όγκο του σπέρματος αμέσως μετά την ανάμιξη, μη 
αφήνοντας χρόνο στα σπερματοζωάρια να μετακινηθούν έξω από το εναιώρημα 
(βλέπε Πίνακα 2.3). 

• Σκουπίστε το σπέρμα από το εξωτερικό του ρύγχους της πιπέτας, προσέχοντας 
να μην αγγίξετε την άκρη του ρύγχους. 

• Διανεμήστε το σπέρμα στο παρασκεύασμα και ξεπλείνετε το ρύγχος της πιπέτας 
αναρροφώντας και απελευθερώνοντας το στο μονιμοποιητικό. 

• Αναμείξτε το δείγμα σπέρματος καλά, και πραγματοποιείστε την αραίωση ακο-
λουθώντας τα παραπάνω βήματα. 

16-100 64-400 1:5 (1+4) 50 200 Improved 
Neubauer 

4, 5, 6 

2-15 8-60 1:2 (1+1) 50 50 Improved 
Neubauer 

4, 5, 6 

<2 <8 1:2 (1+1) 50 50 Improved 
Neubauer ή 
μεγάλου ό-
γκου 

Και τα 9 πε-
δία ή όλη η 
επιφάνεια 
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• Αναμίξτε την πρώτη αραίωση σχολαστικά στο vortex για 10 δευτερόλεπτα στη 
μέγιστη ταχύτητα. Αφαιρέστε αμέσως περίπου 10 μL σταθερού εναιωρήματος, 
προκειμένου να αποφευχθεί η καθίζηση των σπερματοζωαρίων. 

• Αγγίξτε το ρύγχος της πιπέτας προσεκτικά στο κατώτερο άκρο ενός θαλάμου με 
αυλάκωση σχήματος V. 

• Πιέστε το έμβολο της πιπέτας αργά, επιτρέποντας στο θάλαμο να γεμίσει με την 
τριχοειδική δύναμη. Η καλυπτρίδα δεν πρέπει να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της 
πλήρωσης, και ο θάλαμος δεν θα πρέπει να είναι υπερπλήρης (διότι τότε μπορεί 
να μετακινηθεί η καλυπτρίδα) αλλά ούτε και να γεμίσει μόνο μερικώς (διότι τότε 
θα μπει αέρας εντός της περιοχής του θαλάμου). 

• Αναμείξτε την δεύτερη αραίωση, όπως παραπάνω, και αφαιρέστε αμέσως μια πο-
σότητα 10 μL. Τοποθετήστε την στο δεύτερο θάλαμο του αιματοκυτταρόμετρου 
ακολουθώντας τα ίδια βήματα με παραπάνω. 

• Αποθηκεύστε το αιμοκυτταρόμετρο οριζόντια για τουλάχιστον 4 λεπτά σε θερμο-
κρασία δωματίου σε υγρό θάλαμο (π.χ. σε κορεσμένο με νερό διηθητικό χαρτί σε 
ένα καλυμμένο τρυβλίο Petri) για να αποφύγετε την αποξήρανσή του. Τα ακινη-
τοποιημένα κύτταρα θα καθιζήσουν πάνω στο πλέγμα κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου. 

Σημείωση 1: Μερικοί θάλαμοι είναι κατασκευασμένοι με γυάλινους στύλους. Σ’ αυτά 
δεν θα εμφανιστούν οι δακτύλιοι του Νεύτωνα. Γεμίστε περίπου 1,5 μL νερού σε κάθε 
γυάλινο στύλο μέχρι να παραμείνει η καλυπτρίδα στη θέση της (Brazil et al., 2004), 
προσέχοντας να μην εισαχθεί νερό στην περιοχή μέτρησης. 
 
Σημείωση 2: Αν χρησιμοποιήσουμε τις λαβίδες του αιματοκυτταρόμετρου για να συ-
γκρατηθεί η καλυπτρίδα στη θέση της θα εξασφαλίσουμε σταθερό βάθος 
(Christensen et al., 2005). 
 

Σημείωση 3: Σε δείγματα μεγάλου ιξώδους το σπέρμα μπορεί να συσσωματωθεί ε-
ντός του υγρού αραίωσης, εάν η ανάμιξη καθυστερήσει πάνω από 5-10 δευτερόλε-
πτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναδεύετε το αραιωμένο δείγμα για 10 δευτερόλεπτα 
αμέσως μετά την προσθήκη του σπέρματος στο μονιμοποιητικό. 

2.8.3 Υπολογισμός του αριθμού των σπερματοζωαρίων σε κυτταρομετρικούς θαλάμους 

Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων θα πρέπει να μετριέται και στους δύο θαλάμους 
του αιμοκυτταρόμετρου. Εάν οι δυο τιμές είναι παρόμοιες η χρησιμοποιούμενη με-
ρίδα του σπέρματος μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική του δείγματος (βλέπε 
Ενότητα 2.4.1). 

• Μικροσκοπήστε το αιματοκυτταρόμετρο με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης σε με-
γέθυνση x200 ή x400. 

• Μετρήστε τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια από κάθε μερίδα δείγματος για να 
μειωθεί σημαντικά το δειγματοληπτικό σφάλμα (βλέπε Πλαίσιο 2.7 και Πίνακα 
2.2). 

• Ξεκινήστε την μέτρηση από το κεντρικό πλέγμα (Αριθμός 5 στην Εικόνα 2.7) της 
μιας πλευράς της βελτιωμένης πλάκας Neubauer. Αφού ολοκληρώσετε την μέ-
τρηση στη μια σειρά συνεχίστε με άλλη. 

• Συνεχίστε μέχρι να μετρήσετε τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια από τουλάχι-
στον 5 μεγάλα τετράγωνα. Η μέτρηση πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρες σειρές· 
μην σταματάτε στο μέσον μίας σειράς. Εάν δεν βρείτε να μετρήσετε 200 σπερμα-
τοζωάρια στις 5 σειρές του κεντρικού πλέγματος, συνεχίστε μετρώντας άλλες σει-
ρές (των 4 μεγάλων τετραγώνων) από τα δύο διπλανά πλέγματα (αριθμός 4 και 
6 στην Εικόνα 2.7). 
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• Σημειώστε πόσες σειρές θα χρειαστεί να μικροσκοπήσετε για να φτάσετε τουλά-
χιστον στα 200 σπερματοζωάρια. Τον ίδιο αριθμό σειρών θα πρέπει να μετρήσετε 
και στον άλλο θάλαμο του αιματοκυττόμετρου.  

• Να σημειώνετε πρόχειρα τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που μετράτε ή χρη-
σιμοποιείστε ένα ηλεκτρονικό ή μηχανικό κυτταρομετρητή. 

• Μεταπηδήσετε κατόπιν στον δεύτερο θάλαμο του αιματοκυτταρόμετρου και επα-
ναλάβετε την μέτρηση για τον ίδιο αριθμό σειρών (ίδιος όγκος) με την πρώτη μέ-
τρηση ακόμη και αν μετρήσετε λιγότερα από 200 σπερματοζωάρια. 

• Υπολογίστε το σύνολο και την διαφορά των δύο μετρήσεων.  

• Εκτιμήστε την εγκυρότητα της διαφοράς των δύο μετρήσεων από τον Πίνακα 2.4 
ή την Εικόνα Α7.1. Παράρτημα 7. Το καθένα δείχνει την μέγιστη αναμενόμενη 
διαφορά μεταξύ των μετρήσεων με πιθανότητα 95% εξαιτίας του δειγματοληπτι-
κού σφάλματος. 

• Εάν η διαφορά των δυο μετρήσεων είναι αποδεκτή υπολογίστε την συγκέντρωση 
(βλέπε Ενότητα 2.8.4). Εάν η διαφορά είναι πολύ μεγάλη ετοιμάστε δύο νέες α-
ραιώσεις όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.8.2. και επαναλάβετε τις μετρήσεις 
(βλέπε Πλαίσιο 2.10). 

• Υπολογίστε την μέση συγκέντρωση του σπέρματος στρογγυλοποιώντας σε δύο 
σημαντικά ψηφία. 

• Υπολόγιστε τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτωση 
(βλέπε Ενότητα 2.8.7). 

Παρατήρηση 1: Εάν βρείτε λιγότερα από 200 σπερματοζωάρια στα πλέγματα 4, 5 
και 6, μην συνεχίζετε την μέτρηση στα πλέγματα 1 ,2, 3, 7, 8 ή 9 επειδή ο όγκος 
κάθε σειράς σ' αυτά τα πλέγματα διαφέρει από τους όγκους των σειρών των πλεγ-
μάτων 4, 5 και 6 (βλέπε Ενότητα 2.7.2). Σ' αυτήν την περίπτωση ετοιμάστε και με-
τρήστε δύο μικρότερες αραιώσεις. Εάν χρειαστεί αραίωση 1 + 1 (1:2) ακολουθήστε 
την Ενότητα 2.11. 
 

Παρατήρηση 2: Αν μετρήσετε τα σπερματοζωάρια του ίδιου θαλάμου δύο φορές ή 
χρησιμοποιήσετε στους δύο θαλάμους το ίδιο αραιωμένο δείγμα δεν θα μπορέσετε 
να ανιχνεύσετε τυχόν λάθη που έχουν συμβεί κατά την δειγματοληψία, την ανά-
δευση ή την αραίωση. 

 
Πίνακας 2.4 Αποδεκτές διαφορές μεταξύ δύο πανομοιότυπων μετρήσεων για ένα συγκε-
κριμένο άθροισμα. 

 
Άθροισμα Αποδεκτή 

Διαφορά * 
 Άθροισμα Αποδεκτή 

Διαφορά * 

144-156 24  329–346 36 

158-169 25  347–366 37 

170-182 26  367–385 38 

183-196 27  386–406 39 

197-211 28  407–426 40 

212-226 29  427–448 41 

227-242 30  449–470 42 

243-258 31  471–492 43 

259-274 32  493–515 44 

275-292 33  516–538 45 

293-309 34  539–562 46 

310-328 35  563–587 47 

* Με βάση το στρογγυλεμένο διάστημα εμπιστοσύνης 95%. 
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Πλαίσιο 2.1 Σύγκριση των δύο μετρήσεων 
Η διαφορά μεταξύ ανεξάρτητων μετρήσεων αναμένεται να είναι μηδέν, με τυπικό 
σφάλμα ίσο με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των δύο μετρήσεων. Έτσι ο 
λόγος (Ν1 - Ν2)/(N1 + N2) θα πρέπει να είναι μικρότερος του 1,96 για να θεωρηθεί 
ότι έχει τυχαία διακύμανση με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. 
Εάν η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων είναι μικρότερη ή ίση από εκείνη των Πι-
νάκων 2.4 ή 2.5 για ένα συγκεκριμένο άθροισμα, οι μετρήσεις θεωρούνται αποδεκτές 
και η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι ίση με τον μέσο όρο τους. 

Μεγαλύτερη διαφορά δείχνει είτε ότι έχει γίνει λάθος μέτρηση είτε ότι, υπήρχε μεγάλο 
σφάλμα στην πιπέτα είτε ότι τα κύτταρα δεν ήταν καλά αναμεμιγμένα. Το αποτέλεσμα 
όλων αυτών είναι η μη-τυχαία κατανομή στον θάλαμο μέτρησης.  

Όταν η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων είναι μεγαλύτερη από την αποδεκτή, α-
πορρίψτε τις δύο μετρήσεις και ετοιμάστε και μετρήστε δύο νέες αραιώσεις του σπέρ-
ματος. Μην φτιάξετε τρίτο δείγμα για να υπολογίσετε το μέσο όρο των τριών τιμών και 
μην χρησιμοποιείτε τη μέση τιμή των δύο πλησιέστερων. 

Αυτό ισχύει για τις μετρήσεις των σπερματοζωαρίων και των υπεροξειδάση-θετικών 
κυττάρων (βλέπε Ενότητα 2.18). Για τα CD45-θετικά κύτταρα (βλέπε Ενότητα 3.2) και 
τα ανώριμα γεννητικά κύτταρα (βλέπε Ενότητα 2.19) θα πρέπει να μικροσκοπηθούν 
βαμμένα παρασκευάσματα. 

Με βάση αυτές τις οριακές τιμές (cut off) που αντιστοιχούν σε διάστημα εμπιστοσύνης 
95% το 5% των δειγμάτων θα είναι έξω από το όριο αυτό.  

Σημείωση: Σε σπάνιες περιπτώσεις με ανομοιογενή δείγματα ακόμα και οι μετρήσεις 
σε τρίτη ομάδα αραιώσεων μπορεί να δώσει μη αποδεκτές διαφορές. Σ' αυτήν την 
περίπτωση υπολογίστε τον μέσο όρο όλων των μετρήσεων και δώστε αυτή ως απά-
ντηση. 

2.8.4 Υπολογισμός της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα 

Προτείνεται να υπολογίζεται και να αναγράφεται η συγκέντρωση των σπερματοζωα-
ρίων στο σπέρμα στην απάντηση αφού παρόλο που η συγκέντρωση δεν θεωρείται 
βασική παράμετρος της λειτουργίας των όρχεων, σχετίζεται με την γονιμότητα και την 
πιθανότητα εγκυμοσύνης.  

Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα ισούται με τον αριθμό τους διά 
τον όγκο των θαλάμων που χρησιμοποιήθηκε (Ν/n). Για παράδειγμα ο όγκος του 
συνολικού αριθμού των σειρών που μικροσκοπήθηκαν και από τα δύο υποδείγματα 
(π.χ. 20 nL από κάθε πλέγμα 4, 5 και 6), πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή αραί-
ωσης.  

Δηλαδή, C = (N / n) × (1/v) x συντελεστή αραίωσης. 

Όπου: 

C: η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανά nL. Την συγκέντρωση την δίνουμε σε 
mL οπότε πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο αποτέλεσμα με 1.000,000 και στρογ-
γυλοποιούμε στον πλησιέστερο ακέραιο. 

Ν: άθροισμα των μετρούμενων σπερματοζωαρίων από όλα τα πλέγματα και στους 
δύο θαλάμους του αιμοκυτταρόμετρου. 

n: συνολικός αριθμός σειρών 

v: μέσος όγκος πλέγματος. Χρησιμοποιούμε πλέγματα που έχουν τον ίδιο όγκο. 

Συντελεστής αραίωσης: η αραίωση που έγινε στο δείγμα πριν την μέτρηση π.χ. αν η 
αραίωση ήταν 1/10 ο συντελεστής αραίωσης είναι 10, 

Για την αραίωση 1 + 4 (1: 5) και τα πλέγματα 4, 5 και 6 και η συγκέντρωση υπολογί-
ζεται από τον τύπο: C = (N / n) × (1/20) × 5 σπερματοζωάρια ανά nL = (N / n) × (1/4) 
σπερματοζωάρια / nL (ή 106 ανά mL σπέρματος). 



54 

 

 

 

 

 

Για την αραίωση 1 + 19 (1:20) και τα πλέγματα 4, 5 και 6, η συγκέντρωση ισούνται 
με C = (N / n) × (1/20) × 20 σπερματοζωάρια ανά nL = (N / n) σπερματοζωαρίων / 
nL (ή 106 ανά mL σπέρματος). 

Για την αραίωση1:50 (1 + 49) και τα πλέγματα 4, 5 και 6, η συγκέντρωση ισούνται με 
C = (N / n) × (1/20) × 50 σπερματοζωάρια ανά nL = (N / n) × 2,5 σπερματοζωάρια / 
nL (ή 106 ανά mL σπέρματος). 

2.8.5 Πραγαμτικά παραδείγματα 

Παράδειγμα 1. Μετά από αραίωση 1+19 (1:20), στον πρώτο «σταυρό» μετρήθηκαν 
201 σπερματοζωάρια σε εφτά σειρές, ενώ στον δεύτερο «σταυρό» 245 σπερματοζω-
άρια επίσης σε εφτά σειρές. Το άθροισμα των τιμών (201+245) είναι 446 σε 14 σειρές 
και η διαφορά (245-201) είναι 44. Από τον Πίνακα 2.4 φαίνεται ότι αυτή η διαφορά 
υπερβαίνει την αναμενόμενη διαφορά (41). Σε αυτή την περίπτωση τα δύο παρασκευ-
άσματα που μετρήθηκαν θα πρέπει να απορριφθούν και να γίνουν καινούργια.  

Παράδειγμα 2. Μετά από αραίωση 1+19 (1:20), στον ένα «σταυρό» υπολογίστηκαν 
220 σπερματοζωάρια σε τέσσερις σειρές και στον δεύτερο «σταυρό» 218 σπερματο-
ζωάρια επίσης σε 4 σειρές. Το άθροισμα των σπερματοζωαρίων (220+218) είναι 438 
σε οκτώ σειρές και η διαφορά (220-218) είναι 2. Στον Πίνακα 2.4 φαίνεται ότι η δια-
φορά αυτή είναι μικρότερη από την αναμενόμενη τυχαία διαφορά (41). Οι τιμές θεω-
ρούνται αποδεκτές. 

Η συγκέντρωση των δειγμάτων με αραίωση 1+19 (1:20) υπολογίζεται από τον τύπο 
C = (N/n) × 1,0 σπερματοζωάρια ανά nL. Οπότε ισούνται με (438/8) × 1,0 = 54,75 
σπερματοζωάρια/nL ή αλλιώς 55 × 106 σπερματοζωάρια ανά mL σπέρματος (στρογ-
γυλοποιούμε στα δυο σημαντικά ψηφία) 

Σημείωση: Για την αραιώση 1+19 (1:20) και τα κεντρικά (πλέγματα) 4, 5 και 6, η συ-
γκέντρωση είναι εύκολο να υπολογιστεί. Ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων 
που μετρήθηκαν, διαιρούμενος από τον συνολικό αριθμό των σειρών που αξιολογή-
θηκαν, ισούται με την συγκέντρωση του σπέρματος σε 106/mL. Στο παραπάνω πα-
ράδειγμα ο τύπος έχει την μορφή (220+218)/(4+4) = 438/8 = 55 × 106 σπερματοζωά-
ρια ανά mL σπέρματος. 
 
Παράδειγμα 3. Μετά από αραίωση 1+19 (1:20), στον ένα «σταυρό» μετρήθηκαν 98 
σπερματοζωάρια σε 15 σειρές (πλέγματα 5, 4 και 6), ενώ στον δεύτερο «σταυρό» 
υπολογίστηκαν 114 σπερματοζωάρια επίσης σε 15 σειρές (πλέγματα 5, 4 και 6). Το 
άθροισμα των τιμών (98 + 114) είναι 212 σε 30 σειρές και η διαφορά (114 - 98) είναι 
16. Από τον Πίνακα 2.4 φαίνεται πως είναι μικρότερη από το αποδεκτό αποτέλεσμα 
(29), άρα οι τιμές είναι αποδεκτές. 
 
Η συγκέντρωση ενός δείγματος με αραίωση 1+19 (1:20) υπολογίζεται από τον τύπο 
C = (N/n) × 1,0 σπερματοζωάρια ανά nL ή (212/30) × (1/20) x 20 = (213/30) x 1,0 = 
7,07 σπερματοζωάρια/nL ή 7,1 × 106 σπερματοζωάρια ανά mL σπέρματος (μέχρι δύο 
σημαντικά ψηφία). Αν μετρήθηκαν λιγότερα από 400 σπερματοζωάρια, θα πρέπει να 
αναγράφεται το δειγματοληπτικό σφάλμα για 212 σπερματοζωάρια που δίνεται στον 
Πίνακα 2.2 (περίπου 7%). 
 
Σημείωση: Σε αυτό το παράδειγμα, το δείγμα αραιώθηκε περισσότερο από το προ-
βλεπόμενο, εφόσον βρέθηκαν λιγότερα από 200 σπερματοζωάρια στα κεντρικά πλέγ-
ματα 5, 4 και 6. Μια αραίωση 1+4 (1:5) θα ήταν καλύτερη. 
 
Παράδειγμα 4. Μετά από αραίωση 1+4 (1:5), στον ένα «σταυρό» βρέθηκαν 224 σπερ-
ματοζωάρια σε τέσσερις σειρές, ενώ στον δεύτερο «σταυρό» 268 σπερμη διαφορά 
ατοζωάρια επίσης σε τέσσερις σειρές. Το άθροισμα των τιμών (224+268) είναι 492 σε 
οκτώ σειρές και η διαφορά (268-224) είναι 44. Από τον Πίνακα 2.4 φαίνεται πως η 
διαφορά υπερβαίνει την αποδεκτή διαφορά (43), οπότε θα πρέπει να γίνουν νέα πα-
ρασκευάσματα. 
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Παράδειγμα 5. Μετά από αραίωση 1 + 4 (1:5), στον πρώτο «σταυρό» μετρήθηκαν 

224 σπερματοζωάρια σε οκτώ σειρές, ενώ στον δεύτερο «σταυρό» μετρήθηκαν 213 

σπερματοζωάρια επίσης σε οκτώ σειρές. Το άθροισμα των σπερματοζωαρίων 

(224+213) είναι 437 σε 16 σειρές και η διαφορά (224-213) είναι 11. Από τον Πίνακα 

2.4 φαίνεται πως η διαφορά είναι μικρότερη από την αποδεκτή διαφορά (41), οπότε 

οι τιμές είναι αποδεκτές. 

Η συγκέντρωση του δείγματος για την αραίωση 1 + 4 (1:5) υπολογίζεται από τον τύπο 

C = (N/n) × (1/4) σπερματοζωάρια ανά nL ή (437/16)/4 = 6,825 σπερματοζωάρια/nL, 

ή 6,8 × 106 σπερματοζωάρια ανά mL σπέρματος (μέχρι δυο σημαντικά ψηφία). 

Σημείωση: Στην αραίωση 1 + 4 (1:5) η συγκέντρωση είναι εύκολο να υπολογιστεί αλλά 

ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων θα διαρεθεί με τον συνολικό αριθμό των 

σειρών καιι περαιτέρω με το 4. Στο παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός είναι ((224 

+ 213)/ (8 + 8))/4 = (437/16)/4 = 27,3/4 = 6,8 × 106 σπερματοζωάρια ανά mL σπέρ-

ματος. 

2.8.6 Κατώτερο όριο αναφοράς της συγκέντρωσης σπέρματος 

Η μικρότερη τιμή αναφοράς της συγκέντρωσης σπέρματος είναι 15 × 106 σπερματο-

ζωάρια ανά mL (5ο εκατοστημόριο, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 12–16 × 106). 

2.8.7 Υπολογισμός του συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση 

Προτείνεται ο υπολογισμός και η αναφορά του συνολικού αριθμού των σπερματοζω-

αρίων ανά εκσπερμάτιση, καθώς η παράμετρος αυτή αντικατοπτρίζει την ικανότηταδ 

των όρχεων να παράγουν σπερματοζωάρια και την νοσηρότητα του ανδρικού ανα-

παραγωγικού συστήματος. Αυτό αποκτάται από τον πολλαπλασιασμό της συγκέ-

ντρωσης του σπέρματος επί τον όγκο της συνολικής εκσπερμάτισης. 

2.8.8 Κατώτερο όριο αναφοράς του συνολικού αριθμού σπέρματος 

Το κατώτερο όριο αναφοράς του συνολικού σπέρματος είναι 39 × 106 σπερματοζωά-

ρια ανά εκσπερμάτιση (5ο εκατοστημόριο, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 33 - 46 × 106). 

2.9 Χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων: κρυπτοαζωοσπερμία και 

ύποπτη αζωοσπερμία 

Αν δεν παρατηρηθούν καθόλου σπερματοζωάρια σε δύο νωπά παρασκευάσματα υ-

πάρχει η υποψία της αζωοσπερμίας. Παρόλο που ο όρος αζωοσπερμία έχει προταθεί 

να αλλάξει (Sharif, 2000; Ezeh & Moore, 2001), χρησιμοποιείται ακόμα κυρίως για την 

περιγραφή της εκσπερμάτισης, παρά για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο όρος αζωοσπερμία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν 

δεν βρίσκονται σπερματοζωάρια στο ίζημα φυγοκεντρημένου δείγματος (Eliasson, 

1981). 

Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως: 

• Η ανίχνευση ή όχι σπερματοζωαρίων στο ίζημα εξαρτάται από τον χρόνο φυγοκέ-

ντρησης και τις στροφές (Lindsay et al., 1995; Jaffe et al., 1998) καθώς και από το 

τμήμα του ιζήματος που θα μικροσκοπηθεί, 

• η φυγοκέντρηση στις 3000 στροφές για 15 λεπτά δεν καθιζάνει όλα τα σπερματο-

ζωάρια (Corea et al., 2005), 

• μετά την φυγοκέντρηση, η κινητικότητα μπορεί να εξαφανιστεί (Mortimer, 1994a) 

αλλά και η συγκέντρωση να υποτιμηθεί (Cooper et al., 2006). 
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Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των δειγμάτων εξαρτάται από την παρου-

σία και την κίνηση των σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 2.10) ή απαιτείται ο ακρι-

βής αριθμός των σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 2.11). 

2.10 Όταν δεν απαιτείται η ακριβής εκτίμηση του χαμηλού αριθμού 

σπερματοζωαρίων 

Αν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ανά ΗPF στο αρχικό νωπό παρασκεύασμα είναι 

χαμηλός (0 έως 4 σε x400 ΗPF ή 0 έως 16 σε x200 ΗPF), υπάρχουν πολλές διαθέσι-

μες επιλογές. 

2.10.1 Δεν γίνονται περισσότερες ενέργειες 

Αν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων σε ×400 HPF είναι <4 (δηλαδή λιγότερα ή περί-

που ίσα με 1 × 106/mL), θεωρείται κλινικά αποδεκτό να αναφερθεί η συγκέντρωση 

σπέρματος ως <2 × 106/mL (θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υψηλό ποσοστό λάθους 

από τη χαμηλή συγκέντρωση του σπέρματος), προσθέτοντας ως υποσημείωση αν 

βρέθηκαν κινητά σπερματοζωάρια ή όχι. 

2.10.2 Εξέταση των φυγοκεντρημένων δειγμάτων για την ανίχνευση σπερματοζωαρίων 

Εάν δεν βρεθεί κανένα σπερματοζωάριο στα νωπά παρασκευάσματα, το δείγμα μπο-

ρεί να φυγοκεντρηθεί και να αναζητηθούν έτσι σπερματοζωάρια σε μεγαλύτερο 

δείγμα. 

• Αναδέψτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). Εάν το δείγμα είναι πα-

χύρρευστο, μειώστε το ιξώδες όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.3.1.1. 

• Αναρροφήστε 1 mL κλάσματος σπέρματος και φυγοκεντρήστε το στις 3000 στρο-

φές για 15 λεπτά. 

• Αποχύστε το περισσότερο από το υπερκείμενο και επανααιωρείστε το ίζημα σπέρ-

ματος στο υπολειπόμενο περίπου 50 μL σπερματικού κλάσματος. 

• Μεταφέρετε 10 μL κλάσματος σε δύο αντικειμενοφόρες πλάκες καλυμένες με κα-

λυπτρίδες 22 mm × 22 mm. Θα δημιουργηθούν έτσι δυο νωπά παρασκευάσματα 

βάθους περίπου 20 μL (βλέπε Πλαίσιο 2.4). 

• Μικροσκοπήστε τις δύο αντικειμενοφόρες πλάκες με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης 

σε μεγέθυνση x200 ή x250. 

• Σκανάρετε όλη την καλυπτρίδα συστηματικά από πεδίο σε πεδίο. Ξεκινήστε από 

την μια γωνία και σαρώστε κατά μήκος του άξονα xx μέχρι την αντίθετη πλευρά. 

Μετακινηθείτε κατά ένα πεδίο κατά μήκος του άξονα yy και σαρώστε πάλι πίσω σε 

όλο το πλάτος. Συνεχίστε σε αυτό το ζιγκ-ζαγκ ώστε να ελέγξετε πλήρως και εμπε-

ριστατωμένως όλο το κλάσμα. Nα μην διακόπτεται την μικροσκόπηση της ακτικει-

μενοφόρου πλάκας όσο αλλάζετε τα πεδία. 

• Με το μικροσκόπιο έχει αντικειμενικό x20 και προσοφθάλμιο φακό x10 με οπή 20 

mm, το πεδίο μικροσκόπησης έχει διάμετρο περίπου 1000 μL. Θα εξεταστούν σε 

αυτό 484 πεδία (22 x 22) εφόσον χρησιμοποιείται καλυπτρίδα 22 x 22 mm. 

• Η παρουσία σπερματοζωαρίων σε κάποιο από αυτά τα παρασκευάσματα υποδει-

κνύει κρυπτοαζωοσπερμία. 

• Η απουσία σπερματοζωαρίων και στα δυο κλάσματα της πλάκας Neubauer υπο-
δηλώνει αζωοσπερμία. 

 



57 

 

 

 

 

 

Σημείωση 1: Πολλές φυγόκεντροι δεν πιάνουν τις 3000 στροφές για σωληνάρια των 
15 mL. Γι’αυτό χρησιμοποιείστε μια φυγόκεντρο που λαμβάνει σωληνάρια με 1,2 - 2,0 
mL. Σιγουρευτείτε ότι έχετε ανακατέψει πολύ καλά το δείγμα σπέρματος πριν πάρετε 
ένα κλάσμα αυτού. 
 

Σημείωση 2: Το σκανάρισμα των αντικειμενοφόρων πλακών μπορεί να διαρκέσει μέ-
χρι και 10 λεπτά, οπότε κάθε δείγμα απαιτεί αρκετό κόπο. 
 

Σημείωση 3: Όταν φυγοκεντρούνται δείγματα για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το 
ολικό σπέρμα και το μεγαλύτερο μέρος από το ίζημα (πχ τέσσερα κλάσματα 10 μL 
ιζήματος) ίσως να χρειαστούν περαιτέρω ανάλυση ώστε να βρεθούν ζωντανά σπερ-
ματοζωάρια. 
 
Σχόλιο 1: Η απουσία κινητών σπερματοζωαρίων από το εξεταζόμενο κλάσμα δεν ση-
μαίνει απαραίτητα ότι απουσιάζουν και από το υπόλοιπο δείγμα. 
 

Σχόλιο 2: Επειδή η φυγοκέντρηση δεν καθιζάνει όλα τα σπερματοζωάρια, αυτή η μέ-
θοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού 
σπερματοζωαρίων. Για ποσοτικοποίηση δείτε τις Ενότητες 2.11.1 ή 2.11.2. 

2.10.3 Εξέταση μη φυγοκεντρημένων δειγμάτων για ανίχνευση κινούμενων σπερματοζωαρίων 

Όταν ζητούνται κινούμενα σπερματοζωάρια (π.χ. σε δείγμα σπέρματος μετά από βα-

σεκτομή) θα πρέπει να αποφεύγεται η αραίωση του δείγματος με μονιμοποιητικό ή η 

φυγοκέντρηση των σπερματοζωαρίων σε υψηλή ταχύτητα. Σε αυτή την περίπτωση, 

μόνο ένα μέρος του αδιάλυτου δείγματος μπορεί να μετρηθεί. 

• Αναμείξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

• Αφαιρέστε ένα τμήμα σπέρματος 40 μL και τοποθετήστε το κάτω από μια 

καλυπτρίδα των 24 mm × 50 mm. Αυτό θα δημιουργήσει ένα νωπό 

παρασκεύασμα βάθους 33 μm (βλέπε Πλαίσιο 2.4). 

• Μικροσκοπήστε την αντικειμενοφόρο πλάκα με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης σε 

μεγέθυνση ×200 ή ×250. 

• Σαρώστε ολόκληρη την καλυπτρίδα περνώντας διαδοχικά πεδία. Αρχίστε από τη 

μια γωνία και σαρώστε κατά μήκος του άξονα xx μέχρι την απέναντι πλευρά· μετά 

προχωρήστε ένα πεδίο κατά μήκος του άξονα yy και σαρώστε πάλι σε ολόκληρο 

το πλάτος. Συνεχίστε αυτό το ζικ-ζακ για να κάνετε μια πλήρη και συστηματική 

μελέτη σε ολόκληρη την καλυπτρίδα (βλέπε Εικόνα 2.9). Μελετάτε συνεχώς την 

αντικειμενοφόρο πλάκα καθώς μετακινήστε σε γειτονικά πεδία. 

• Σε μικροσκόπιο με αντικειμενικό φακό ×20, προσοφθάλμιο ×10 και διάφραγμα 20 

mm, το πεδίο μικροσκόπησης έχει διάμετρο περίπου 1000 μm (βλέπε Πλαίσιο 

2.9). Υπάρχουν έτσι περίπου 1200 πεδία (24 × 50) σε κάθε καλυπτρίδα 

διαστάσεων 24 × 50 mm. 

Παρατήρηση: Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 10 λεπτά, καθώς το 

δείγμα μπορεί να έχει πολύ υψηλό φορτίο (πολλά σπερματοζωάρια). 

  



58 

 

 

 

 

 

Εικ. 2.9 Σάρωση ολόκληρης της καλυπτρίδας για την ανίχνευση κινούμενων σπερματοζωα-

ρίων 

Μικροσκοπούνται περίπου 1200 πεδία μεγέθυνσης ×200 όταν χρησιμοποιείται καλυπτρίδα 24 
mm × 50 mm και περίπου 484 πεδία μεγέθυνσης ×200 όταν χρησιμοποιείται καλυπτρίδα 22 
mm × 22 mm. 

Σχόλιο: Η απουσία των κινούμενων σπερματοζωαρίων από το σημείο που εξετάζεται 
δεν σημαίνει απαραίτητα την απουσία τους από το υπόλοιπο δείγμα. 

2.11 Όταν απαιτείται η ακριβής εκτίμηση του χαμηλού αριθμού 

σπερματοζωαρίων  

Αυτή η ενότητα περιγράφει μεθόδους για τον προσδιορισμό των χαμηλών συγκε-
ντρώσεων σπερματοζωαρίων όπου πρέπει να αποφευχθεί η φυγοκέντρηση. Η εναλ-
λακτική μέθοδος για την σύμπηξη των σπερματοζωαρίων είναι η χρησιμοποίηση 
σπέρματος πολύ μικρής αραίωσης και η μικροσκόπηση μεγαλύτερων όγκων. 
Πιστότητα ίση με 20% θεωρείται αποδεκτή για χαμηλά όρια ποσοτικοποίησης (Lower 
Limit Quantification ή LLQ) (Shah et al., 2000). Εξετάζοντας ολόκληρο το κεντρικό 
πλέγμα (Αριθμός 5 στην Εικόνα 2.7) της βελτιωμένης πλάκας Neubauer, όταν αυτή 
γεμίζει με αραιωμένο σπέρμα 1 + 1 (1:2), μπορεί θεωρητικά να ανιχνευτεί συγκέ-
ντρωση 250.000 σπερματοζωαρίων ανά mL με σφάλμα δειγματοληψίας 20%. Όταν 
εξετάζονται και τα εννέα πλέγματα μπορούμε να μετρήσουμε συγκεντρώσεις ιδιαί-
τερα χαμηλές έως 27.800 ανά mL. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης θάλαμοι 
μέτρησης μιας χρήσεως των 25 μL που μπορούν να μετρήσουν 1000 σπερματοζω-
άρια ανά mL με το ίδιο σφάλμα δειγματοληψίας (Cooper et al., 2006). Σε αραιώσεις 
σπέρματος 1 + 1 (1:2), όπως προτείνεται εδώ, οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε συγκε-
ντρώσεις σπερματοζωαρίων χαμηλής αραίωσης ίσες με 500.000 ανά mL, 55.600 ανά 
mL και 2000 ανά mL, αντίστοιχα. Πάντως, τα δείγματα σπέρματος που αραιώνονται 
σε τόσο μικρή συγκέντρωση μπορεί να έχουν στο μικροσκόπιο ιδιαίτερα έντονο φό-
ντο (background). Η σάρωση μεγάλων θαλάμων μπορεί να διαρκέσει 10 - 20 λεπτά 
εκτός και αν η μέτρηση των σπερματοζωαρίων διευκολυνθεί, με τη χρήση φθορίζου-
σας χρωστικής (βλέπε Ενότητα 2.11.2). 
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2.11.1 Μικροσκόπηση μικρού αριθμού σπερματοζωαρίων σε ολόκληρη την βελτιωμένη 

πλάκα Neubauer (μικροσκόπηση αντίθετης φάσης) 

Για τον περιορισμό των δειγματοληπτικών σφαλμάτων, θα πρέπει να μετρηθεί μεγά-
λος αριθμός σπερματοζωαρίων. Κατά προτίμηση πρέπει να γίνουν 200 μετρήσεις εις 
διπλούν (βλέπε Πλαίσιο 2.7 και Πίνακα 2.2). 

• Αναμείξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

• Αφαιρέστε ένα μέρος του σπέρματος και αραιώστε το 1 + 1 (1:2) με 
μονιμοποιητικό υγρό (βλέπε Παράγραφο 2.7.5), λαμβάνοντας τις προφυλάξεις 
που προβλέπονται στην Ενότητα 2.8.2. 

• Η αραίωση 1 + 1 (1:2) των δειγμάτων με λιγότερα από δύο σπερματοζωάρια ανά 
οπτικό πεδίο x40 στο αρχικό νωπό παρασκεύασμα (Πίνακας 2.3) είναι κατάλληλη 
για εύρος συγκεντρώσεων τουλάχιστον 200 σπερματοζωαρίων (βλέπε Πλαίσιο 
2.11). Θα πρέπει να μικροσκοπηθούν ένα έως εννέα πλέγματα. 200 s 

• permatozoa per replcate in all nine grids of the  
Πλαίσιο 2.11 Πρέπει να μετρηθούν τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια ανά μερίδα 
δείγματος και στα εννέα πλέγματα του θαλάμου της βελτιωμένης πλάκας Neubauer. 
Εάν μετρηθούν 2 σπερματοζωάρια στα x400 σε 4 nL νωπού παρασκευάσματος υ-
πάρχουν θεωρητικά 0,5 σπερματοζωάρια ανά nL (500 σπερματοζωάρια ανά μL ή 
500,000 σπερματοζωάρια ανά mL). 
Καθώς όλα μαζί τα 9 πλέγματα της βελτιωμένης πλάκας Neubauer χωρoύν 900 nL, 
θα υπάρχουν 450 σπερματοζωάρια σε αυτά. Αραιώνοντας το δείγμα 1 + 1 (1:2), ό-
πως προτείνεται, θα μειωθεί ο αριθμός των σπερματοζωαρίων σε 225 ανά θάλαμο, 
αριθμός ικανοποιητικός για ένα αποδεκτά μικρό δειγματοληπτικό σφάλμα. 
 

Παρατήρηση: Η τιμή αυτή μπορεί να είναι μόνο μια πρόχειρη εκτίμηση, γιατί μετρού-
νται πολύ λίγα σπερματοζωάρια και οι όγκοι μπορεί να είναι ανακριβείς. 

 
2.11.1.1 Διαδικασία  

1. Αραιώστε δύο μέρη από το δείγμα του σπέρματος 1 + 1 (1:2) με μονιμοποι-
ητικό υγρό, όπως παραπάνω. 

2. Γεμίστε κάθε θάλαμο του αιμοκυτταρόμετρου με τις διπλές αραιώσεις, μια 
μερίδα δείγματος ανά θάλαμο. 

3. Αποθηκεύστε το αιμοκυτταρόμετρο οριζόντια για τουλάχιστον 4 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου σε υγρό θάλαμο (π.χ. ένα τρυβλίο πετρί που περιέχει 
στον πυθμένα του ένα βρεγμένο διηθητικό χαρτί) για να αποτραπεί η ξή-
ρανση του. 

4. Μικροσκοπήστε το αιμοκυτταρόμετρο με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης σε 
μεγέθυνση ×200 ή ×400,  

5. Μετρήστε τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια από κάθε μερίδα δείγματος για 
να μειώσετε σημαντικά το δειγματοληπτικό σφάλμα (βλέπε Πλαίσιο 2.7 και 
Πίνακα 2.2).  

6. Εξετάστε κάθε θάλαμο πλέγμα-πλέγμα, και συνεχίστε να μετράτε μέχρι να 
μικροσκοπηθούν τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια σε ένα πλήρες πλέγμα. 
Το μέτρημα πρέπει να καλύπτει ολόκληρα πλέγματα· μην σταματάτε στο 
μέσο ενός πλέγματος.  

7. Σημειώστε πόσα πλέγματα θα χρειαστεί να μικροσκοπήσετε για να φτάσετε 
τουλάχιστον τα 200 σπερματοζωάρια. Τον ίδιο αριθμό πλεγμάτων θα πρέπει 
να μετρήσετε και στον άλλο θάλαμο του αιμοκυτταρόμετρου. 

8. Να σημειώνετε πρόχειρα τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και των πλεγ-
μάτων που μετράτε ή χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρονικό ή μηχανικό κυτταρο-
μετρητή.  

9. Μεταπηδήστε κατόπιν στον δεύτερο θάλαμο του αιμοκυτταρόμετρου και κά-
ντε την ίδια μέτρηση στον ίδιο αριθμό πλεγμάτων (στον ίδιο όγκο) όπως στην 
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πρώτη μέτρηση. Κάντε ακριβώς τα ίδια βήματα ακόμη και αν καταλήξετε 
τώρα σε λιγότερα από 200 σπερματοζωάρια.  

10. Υπολογίστε το σύνολο και τη διαφορά των δύο μετρήσεων.  

11. Εκτιμήστε την εγκυρότητα της διαφοράς με τον Πίνακα 2.5 (ο οποίος επεκτεί-
νει τον Πίνακα 2.4 σε χαμηλότερους αριθμούς σπερματοζωαρίων) ή με την 
Εικόνα Α7.1, Παράρτημα 7. Και οι δύο πίνακες δείχνουν την μέγιστη αναμε-
νόμενη διαφορά μεταξύ των μετρήσεων με πιθανότητα 95% με την όποια 
απόκλιση να αποδίδεται μόνο στο δειγματοληπτικό σφάλμα. 

12. Εάν η διαφορά είναι αποδεκτή υπολογίστε τη συγκέντρωση (βλέπε Ενότητα 
2.11.1.2). Εάν η διαφορά είναι πολύ μεγάλη ετοιμάστε δύο νέες αραιώσεις 
όπως περιγράφεται παραπάνω και επαναλάβετε τις μετρήσεις (βλέπε Πλαί-
σιο 2.10). 

13. Υπολογίστε τη μέση συγκέντρωση του σπέρματος χρησιμοποιώντας δύο ση-
μαντικά ψηφία. 

14. Υπολογίστε τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτωση 
(βλέπε Ενότητα 2.11.1.5). 

 
Πίνακας 2.5 Αποδεκτές διαφορές μεταξύ δύο μετρήσεων για ένα συγκεκριμένο άθροισμα: χα-
μηλές συγκεντρώσεις. 

* Με βάση το στρογγυλεμένο διάστημα εμπιστοσύνης 95%. 

2.11.1.2 Υπολογισμός των χαμηλών συγκεντρώσεων σε σπερματοζωάρια του σπέρματος 

Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι ο αριθμός τους (N) διαιρεμένος με τον 
όγκο του θαλάμου μέσα στον οποίο μετρήθηκαν. 

Π.χ. έστω ότι χρησιμοποιήθηκε ο συνολικός αριθμός (n) πλεγμάτων για τις δύο α-
ραιώσεις που μετρήθηκαν στους δύο θαλάμους της πλάκας Neubauer. Επειδή ο ό-
γκος ενός πλέγματος είναι 100 nL, αυτός θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 
αραίωσης. Δηλαδή, C = (N / n) × (1/100) × συντελεστή αραίωσης. 

Έτσι για αραίωση 1 + 1 (1:2), η συγκέντρωση είναι C = (N/n) × (1/100) × 2 σπερμα-
τοζωάρια ανά nL ή (N/n) × (1/50) σπερματοζωάρια/nL. 

Όταν χρησιμοποιούνται και τα εννέα πλέγματα από κάθε θάλαμο του αιμοκυτταρό-
μετρου, ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων διαιρείται με τον συνολικό όγκο 
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και των δύο θαλάμων (1,8 μL) και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή αραίωσης 
(2), για να υπολογιστεί η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανά μL (χιλιάδες ανά 
mL σπέρματος). 

2.11.1.3 Ευαισθησία της μεθόδου 

Εάν υπάρχουν λιγότερα από 200 σπερματοζωάρια σε κάθε θάλαμο, το σφάλμα δειγ-
ματοληψίας θα υπερβεί το 5%. Όταν λοιπόν μετράτε λιγότερα από 400 σπερματοζω-
άρια και στους δύο θαλάμους θα πρέπει να αναφέρετε το σφάλμα δειγματοληψίας 
για τον αριθμό των μετρούμενων κυττάρων (βλέπε Πίνακα 2.2). 

Εάν μετρηθούν λιγότερα από 25 σπερματοζωάρια σε κάθε θάλαμο, η συγκέντρωση 
θα είναι <56.000 σπερματοζωάρια ανά mL. Αυτό είναι το χαμηλότερο όριο ποσοτικο-
ποίησης με σφάλμα δειγματοληψίας 20%, όταν χρησιμοποιούνται και τα εννέα πλέγ-
ματα της βελτιωμένης πλάκας Neubauer με αραίωση 1 + 1 (1:2) (Cooper et al., 2006). 
Αναφέρaτε τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που παρατηρήθηκαν με το σχόλιο 
«μετρήθηκαν λιγότερα σπερματοζωάρια από αυτά που απαιτούνται για τον ακριβή 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης (<56.000/mL)».  

Σχόλιο: Η απουσία σπερματοζωαρίων από το δείγμα που δεν σημαίνει απαραίτητα 
ότι απουσιάζουν από το υπόλοιπο δείγμα. 

2.11.1.4 Πραγματικά παραδείγματα 

Παράδειγμα 1. Μετά από αραίωση 1 + 1 (1:2), στο πρώτο παρασκεύασμα (υπο-
δείγμα) σε ένα από τους δύο σταυρούς της πλάκας Naubauer μετρήθηκαν 200 σπερ-
ματοζωάρια σε δύο πλέγματα, και στο δεύτερο παρασκεύασμα μετρήθηκαν 250 
σπερματοζωάρια επίσης σε δύο πλέγματα. Το άθροισμα των τιμών (200 + 250) είναι 
450 στα τέσσερα πλέγματα και η διαφορά (250–200) είναι 50. Από τον Πίνακα 2.5 
φαίνεται ότι το άθροισμα 450 υπερβαίνει την αποδεκτή διαφορά (42), οπότε τα απο-
τελέσματα απορρίπτονται και φτιάχνονται δύο νέα παρασκευάσματα. 

Παράδειγμα 2. Μετά από αραίωση 1 + 1 (1:2), στο πρώτο παρασκεύασμα μετρήθη-
καν 210 σπερματοζωάρια σε τρία πλέγματα και στο δεύτερο παρασκεύασμα μετρή-
θηκαν 200 σπερματοζωάρια επίσης σε τρία πλέγματα. Το άθροισμα των τιμών (210 
+ 200) είναι 410 στα έξι πλέγματα και η διαφορά (210-200) είναι 10, Από τον Πίνακα 
2.5 για άθροισμα 410 η διαφορά των δύο παρασκευασμάτων φαίνεται πως είναι μι-
κρότερη από την αποδεκτή (40), έτσι οι μετρήσεις γίνονται αποδεκτές.  

Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων στο δείγμα με αραίωση 1 + 1 (1:2) είναι C = 
(N/n) × (1/50) σπερματοζωάρια ανά nL ή (410/6)/50 = 1,37 σπερματοζωάρια/nL ή 
1,4 × 106 σπερματοζωάρια ανά mL σπέρματος (με δύο σημαντικά ψηφία). 

Παράδειγμα 3. Μετά από αραίωση 1 + 1 (1:2), στο πρώτο παρασκεύασμα μετρήθη-
καν 120 σπερματοζωάρια και στα εννέα πλέγματα, ενώ στο δεύτερο παρασκεύασμα 
μετρήθηκαν 140 σπερματοζωάρια επίσης σε εννέα πλέγματα. Το άθροισμα των τι-
μών (120 + 140) είναι 260 σε 18 πλέγματα και η διαφορά (140-120) είναι 20. Από τον 
Πίνακα 2.5 φαίνεται ότι για το άθροισμα 260 η μετρούμενη διαφορά είναι μικρότερη 
από την αποδεκτή (32) και επομένως οι τιμές είναι αποδεκτές. 

Όταν μετρηθούν και τα εννέα πλέγματα σε κάθε θάλαμο (συνολικά 1,8 μL), η συγκέ-
ντρωση σπερματοζωαρίων στο παρασκεύασμα με αραίωση 1 + 1 (1:2) είναι C= (N / 
1,8 ) × 2 σπερματοζωάρια ανά μL ή (260/1,8) × 2 = 288,8 σπερματοζωάρια/μL ή 290 
× 103 σπερματοζωάρια ανά mL σπέρματος (με δύο σημαντικά ψηφία). Επειδή μετρή-
θηκαν λιγότερα από 400 σπερματοζωάρια θα πρέπει να αναφερθεί το σφάλμα δειγ-
ματοληψίας στα 260 σπερματοζωάρια σύμφωνα με τον Πίνακα 2.2 (περίπου 6%). 

Παράδειγμα 4. Σε αραίωση 1 + 1 (1:2), το παρασκεύασμα 1 βρέθηκε να περιέχει 10 
σπερματοζωάρια και σε εννέα πλέγματα, και το παρασκεύσμα 2 περιείχε 8 σπερμα-
τοζωάρια επίσης σε εννέα πλέγματα. Καθώς μετρήθηκαν λιγότερα από 25 σπερμα-
τοζωάρια, η συγκέντρωση είναι <56.000/mL. Θα γράψετε στην απάντηση ότι «μετρή-
θηκαν 18 σπερματοζωάρια στα επιμέρους παρασκευάσματα, που είναι πολύ λίγα για 
τον ακριβή προσδιορισμό της συγκέντρωσης (<56.000/mL)». 
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Παράδειγμα 5. Σε αραίωση 1 + 1 (1:2), δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια σε κανένα 
από τα δύο επιμέρους παρασκευάσματα. Καθώς μετρήθηκαν λιγότερα από 25 σπερ-
ματοζωάρια, η συγκέντρωση είναι <56.000/mL. Θα γράψετε στην απάντηση ότι «δεν 
παρατηρήθηκαν σπερματοζωάρια στα επιμέρους παρασκευάσματα είναι αδύνατος 
ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης (<56.000/mL)». 

2.11.1.5 Υπολογισμός του συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση 

Συνιστάται να υπολογιστεί και να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων 
ανά εκσπερμάτιση, καθώς αυτή η παράμετρος αποτελεί το μέτρο της ικανότητας των 
όρχεων να παράγουν σπερματοζωάρια και της υγείας του ανδρικού αναπαγωγικού 
συστήματος. Αυτό επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τη συγκέντρωση σπέρματος 
με τον συνολικό όγκο ολόκληρης της εκσπερμάτισης. 

2.11.2 Αξιολόγηση χαμηλού αριθμού σπέρματος σε αντικειμενοφόρες πλάκες μιας χρήσης 

και μεγάλου όγκου (μικροσκόπιο φθορισμού) 

Η χρήση θαλάμων μεγάλου όγκου, βάθους 100 μm μπορεί να αυξήσει την ευαισθη-
σία της αξιολόγησης της συγκέντρωσης (Cooper et aL., 2006). Η συγκεκριμένη αντι-
κειμενοφόρος πλάκα μεγάλου όγκου έχει δύο θαλάμους βάθους 100 μm, με τον κα-
θένα να έχει χωρητικότητα 25 μL. Για τη μείωση των δειγματοληπτικών σφαλμάτων, 
θα πρέπει να μετρηθεί ένας σημαντικός αριθμός σπερματοζωαρίων (κατά προτίμηση 
τουλάχιστον 400 τουλάχιστον σπερματοζωαρίων από επαναλαμβανόμενες μετρή-
σεις των 200 περίπου) (βλέπε Πλαίσιο 2.7 και Πίνακα 2.2).  

• Ανακατέψτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

• Αφαιρέστε ένα τμήμα σπέρματος και αραιώστε το 1 + 1 (1:2) με μονιμοποιητικό 
διάλυμα (βλέπε Ενότητα 2.7.5) που περιέχει Hoechst 33342 δισβενζυμιδικό. 
φθοροχρώμιο (1 mg/L), λαμβάνοντας τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην 
Ενότητα 2.8.2.  

Η αραίωση 1 + 1 (1:2) για δείγματα με λιγότερα από 2 σπερματοζωάρια στην αρχική 
αξιολόγηση (Πίνακας 2.3) είναι κατάλληλη για ένα μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων 
σπέρματος αποδίδοντας περίπου 200 σπερματοζωαρίων μέσα σε ολόκληρο τον θά-
λαμο (βλέπε Πλαίσιο 2.12). 

Πλαίσιο 2.12 Μέτρηση 200 σπερματοζωαρίων ανά μερίδα αραιωμένου σπέρματος 
σε θάλαμο μίας χρήσης μεγάλου όγκου βάθους 100 μm.  
Εάν υπάρχει μόνο 1 σπερματοζωάριο ανά HPF των 4 nL στο αρχικό νωπό παρα-
σκεύασμα, υπάρχουν θεωρητικά 0,25 σπερματοζωάρια ανά nL (250 ανά μL ή 
250.000 ανά mL). Ο θάλαμος μεγάλου όγκου χωράει 25 μL, οπότε θα υπάρχουν 
6.250 σπερματοζωάρια μέσα σε αυτόν. Η προτεινόμενη αραίωση του δείγματος 1 + 
1 (1:2) θα μείωνε το background και τον αριθμό σπερματοζωαρίων στα 3125 ανά 
θάλαμο, επαρκές για ένα αποδεκτά χαμηλό δειγματοληπτικό σφάλμα. 
 

Σημείωση: Αυτή η τιμή μπορεί να είναι μόνο μια, κατά προσέγγιση, εκτίμηση, επειδή 
τα σπερματοζωάρια που μετρήθηκαν είναι τόσο λίγα που οι όγκοι μπορεί να είναι 
ανακριβείς. 

2.11.2.1 Διαδικασία 

1. Αραιώστε δύο υποδείγματα του αρχικού δείγματος σπέρματος 1 + 1 (1:2) με μο-
νιμοποιητικό, όπως παραπάνω. 

2. Γεμίστε κάθε θάλαμο της πλάκας Naubeur με 25 μL από διαφορετικό υποδείγμα. 

3. Τοποθετήστε την πλάκα Naubaier οριζόντια για 10-15 λεπτά στο σκοτάδι σε θερ-
μοκρασία δωματίου μέσα σε έναν υγρό θάλαμο (π.χ. σε ένα τρυβλίο Petri καλυμ-
μένο με διηθητικό χαρτί και κορεσμένο με νερό) ώστε να αποφευχθεί η ξήρανσή 



63 

 

 

 

 

 

του. Η χρώση θα κολλήσει στις κεφαλές των σπερματοζωαρίων και τα ακινητο-
ποιημένα κύτταρα θα καθιζήσουν στο πυθμένα του θαλάμου κατά την διάρκεια 
αυτού του χρόνου.  

4. Μικροσκοπήστε την αντικειμενοφόρο πλάκα με μικροσκόπιο φθορισμού χρησιμο-
ποιώντας έναν κατάλληλο διχρωικό κάτοπτρο και φίλτρο φραγής σε μεγέθυνση 
x250. 

5. Μετρήστε τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια από κάθε υπόδειγμα προκειμένου 
να πετύχετε ένα αποδεκτά χαμηλό δειγματοληπτικό σφάλμα (βλέπε Πλαίσιο 2.7 
και Πίνακα 2.2). 

6. Εξετάστε κάθε θάλαμο συστηματικά από πεδίο σε πεδίο. Ξεκινήστε από την μία 
γωνία και σαρώστε κατά μήκος του άξονα xx προς την αντίθετη πλευρά, στη συ-
νέχεια μετακινηθείτε κατά ένα πεδίο κατά μήκος του άξονα yy και σαρώστε πίσω 
σε όλο το πλάτος. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο ζιγκ-ζαγκ (βλέπε Εικ. 2.9). Συ-
νεχίστε να μικροσκοπείτε την αντικειμενοφόρο πλάκα ενώ αλλάζετε τα πεδία. Συ-
νεχίστε μέχρι να μετρηθούν τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια. 

7. Σημειώστε τον αριθμό των πεδίων που χρειάστηκε να μικροσκοπήσετε για να 
φτάσετε τουλάχιστον στα 200 σπερματοζωάρια. Ο ίδιος αριθμός πεδίων θα με-
τρηθεί και στον άλλο θάλαμο. 

8. Σημειώστε πρόχειρα τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και των πεδίων με την 
βοήθεια ενός εργαστηριακού μετρητή. 

9. Μεταπηδήσετε κατόπιν στον δεύτερο θάλαμο και κάντε την ίδια μέτρηση για τον 
ίδιο αριθμό πεδίων (τον ίδιο όγκο) όπως στην πρώτη μέτρηση. Ακολουθήστε αυτή 
την διαδικασία ακόμη και αν καταλήξετε σε λιγότερα από 200 σπερματοζωάρια. 

10. Υπολογίστε το άθροισμα και τη διαφορά των δύο μετρήσεων. 

11. Εκτιμήστε την εγκυρότητα της διαφοράς των δύο μετρήσεων αξιοποιώντας τον 
Πίνακα 2.5 (ο οποίος επεκτείνει τον Πίνακα 2.4 περιλαμβάνοντας και χαμηλότε-
ρους αριθμούς σπέρματος) ή την Εικ. A7.1, Παράρτημα 7. Ο Πίνακας δείχνει τη 
μέγιστη αναμενόμενη διαφορά μεταξύ των μετρήσεων με πιθανότητα 95% η ο-
ποία μπορεί να αποδοθεί σε δειγματοληπτικό σφάλμα. 

12. Εάν η διαφορά των δύο μετρήσεων είναι αποδεκτή, υπολογίστε τη συγκέντρωση 
(βλέπε Ενότητα 2.11.2.2). Εάν η διαφορά είναι πολύ υψηλή, ετοιμάστε δύο νέες 
αραιώσεις και επαναλάβετε την αξιολόγηση (βλέπε Πλαίσιο 2.10). 

13. Υπολογήστε τη μέση συγκέντρωση σπέρματος χρησιμοποιώντας δύο σημαντικά 
ψηφία. 

14. Υπολογίστε τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτιση 
(βλέπε Ενότητα 2.11.2.5). 

Σημείωση 1: Τα σπερματοζωάρια εμφανίζονται ως φωτεινά φθορίζοντα σημεία φθο-
ρισμού (συμπυκνωμένοι πυρήνες) σε αντίθεση με τα λευκοκύτταρα και τα μη-σπερ-
ματοζωάρια, τα οποία έχουν περισσότερο διάχυτο φθορισμό (υποδεικνύοντας τους 
μεγαλύτερους πυρήνες τους) (Zinaman et aL., 1996). 
 

Σημείωση 2: Εάν δεν είστε σίγουροι για την πηγή του φθορισμού, χρησιμοποιείστε 
μικροσκόπια αντίθεσης φάσης όπου μπορεί να φανεί η ουρά του σπέρματος. 

2.11.2.2 Υπολογισμός χαμηλών συγκεντρώσεων σπερματοζωαρίων στο σπέρμα 

Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα ισούται με τον αριθμό τους (N) 
δια τον όγκο του συνολικού αριθμού (n) των μικροσκοπικών πεδίων που εξετάστηκαν 



64 

 

 

 

 

 

(όπου ο όγκος [v] του πεδίου υπολογίζεται όπως στο Πλαίσιο 2.13), πολλαπλασια-
ζόμενος με την αραίωση. Δηλαδή, C = (N/n) x (1/v) x συντελεστή αραίωσης.  

Σε μεγέθυνση x250, ο όγκος του πεδίου είναι 80 nL (βλέπε Πλαίσιο 2.13), και για 
αραίωση 1+1 αραίωση (1:2), η συγκέντρωση είναι C = (N/n) x (1/80) x 1/40) σπερ-
ματοζωάρια/nL (ή 106 σπερματοζωάρια ανά mL σπέρματος).  

Σε μεγέθυνση x400, ο όγκος του πεδίου είναι 20 nL (βλέπε Πλαίσιο 2. 13), και για 
αραίωση 1+1 αραίωση (1:2), η συγκέντρωση είναι C = (N/n) x (1/20) x 2 σπερματο-
ζωάρια ανά nL = (N/n) x (1/10) σπερματοζωάρια/nL (ή 106 σπερματοζωάρια ανά mL 
σπέρματος).  

Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η περιοχή και των δύο θαλάμων, ο συνολικός 
αριθμός σπερματοζωαρίων διαιρείται με το συνολικό όγκο των θαλάμων (50 μL), 
πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή αραίωσης (2), για να υπολογιστεί η συγκέ-
ντρωση σε σπερματοζωάρια/μL (χιλιάδες ανά mL σπέρματος).  

 
Πλαίσιο 2.13 O όγκος που παρατηρείται ανά πεδίο υψηλής ισχύος σε ένα θάλαμο 
βάθους 100 μm, μεγάλου όγκου και μίας χρήσης 
Ο όγκος του σπέρματος σε κάθε μικροσκοπικό πεδίο εξαρτάται από το εμβαδό του 
πεδίου (πr2, όπου το π ισούται περίπου με 3,142 και r είναι η ακτίνα του πεδίου μι-
κροσκόπησης) και από το βάθος του θαλάμου (στην προκειμένη περίπτωση είναι 
100 μm).  

Η διάμετρος του πεδίου μητροσκόπησης μπορεί να μετρηθεί με μία κλίμακα μικρο-
μέτρου ή διαιρώντας τη διάμετρο της οπής του προσοφθάλμιου φακού με τη μεγέ-
θυνση του αντικειμενικού φακού. 

Με αντικειμενικό x40 και προσοφθάλμιο φακό x10 ανοίγματος 20 mm, το μικροσκο-
πικό πεδίο έχει διάμετρο περίπου 500 μm (20 mm/40). Σε αυτή την περίπτωση, r = 
250 μm, r2 = 62.500 μm2, πr2 = 196.375 μm2 και ο όγκος είναι 19.637.500 μm3 ή 
περίπου 20 nL. 

Με αντικειμενικό x25 και προσοφθάλμιο φακό x10 ανοίγματος 25 mm, το μικροσκο-
πικό πεδίο έχει διάμετρο περίπου 1000 μm (25 mm/25). Σε αυτή την περίπτωση, r = 
500 μm, r2 = 250,000 μm2, πr2 = 785.500 μm2 και ο όγκος είναι 78.550,000 μm3 ή 
περίπου 80 nL. 

2.11.2.3 Ευαισθησία της μεθόδου 

Αν υπάρχουν λιγότερα από 200 σπερματοζωάρια σε κάθε θάλαμο, το δειγματολη-
πτικό σφάλμα θα ξεπεράσει το 5%. Όταν συνολικά kai στους δύο θαλάμους υπάρ-
χουν λιγότερα από 400 σπερματοζωάρια, πρέπει να αναφέρετε το δειγματοληπτικό 
σφάλμα για τον αριθμό των κυττάρων που μετρήθηκαν (βλέπε Πίνακα 2.2).  

Αν σε κάθε θάλαμο μετρήθηκαν λιγότερα από 25 σπερματοζωάρια, η συγκέντρωση 
θα είναι <2.000 σπερματοζωάρια/mL (αυτό είναι το κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης 
για δειγματοληπτικό σφάλμα 720% όταν μετριέται ολόκληρος ο θάλαμος (25 μL) και 
χρησιμοποιείται αραίωση 1+1 [1:2]) (Cooper et aL, 2006). Να γίνει αναφορά του α-
ριθμού των σπερματοζωαρίων που παρατηρήθηκαν με το σχόλιo «μετρήθηκαν πολύ 
λίγα σπερματοζωάρια για τον ακριβή προσδιορισμό της συγκέντρωσης 
(<2.000/mL)».  

Σχόλιο: H απουσία σπερματοζωαρίων από το τμήμα του δείγματος που εξετάζεται 
δε σημαίνει απαραίτητα ότι απουσιάζουν και από το υπόλοιπο δείγμα.  

2.11.2.4 Πραγματικά παραδείγματα 

Παράδειγμα 1. Σε αραίωση 1+1 (1:2), στο παρασκεύασμα 1 του δείγματος υπολογί-
στηκαν 210 σπερματοζωάρια σε 300 πεδία, ενώ στο παρασκεύασμα 2 του ίδιου δείγ-
ματος υπολογίστηκαν 300 σπερματοζωάρια επίσης σε 300 πεδία. Το άθροισμα των 
δύο μετρήσεων (210 + 300) είναι 510 σε 600 πεδία και η διαφορά τους (300 - 210) 
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είναι 90. Στον Πίνακα 2.5 φαίνεται ότι για το άθροισμα 510 η διαφορά των δύο παρα-
σκευασμάτων ξεπερνά την αποδεκτή διαφορά (44), έτσι τα αποτελέσματα απορρί-
πτονται και φτιάχνονται νέα παρασκευάσματα.  

Παράδειγμα 2. Σε μία αραίωση 1+1 (1:2), στο παρασκεύασμα 1 υπολογίστηκαν 200 
σπερματοζωάρια σε 400 πεδία, ενώ στο παρασκεύασμα 2 230 σπερματοζωάρια σε 
400 πεδία. Το άθροισμα των δύο μεγεθών (210+200) είναι 430 σε 800 πεδία και η 
διαφορά τους (230 - 200) είναι 30. Από το Πίνακα 2.5 για άθροισμα 430 η διαφορά 
των δύο παρασκευασμάτων φαίνεται πως είναι μικρότερη από την αποδεκτή δια-
φορά (41), οπότε οι μετρήσεις γίνονται δεκτές.  

Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων στο δείγμα με αραίωση 1+1 (1:2) είναι C = 
(N/n) x (2/v) σπερματοζωάρια ανά nL. Αν v = 20 nL (x400 μεγέθυνση, βλέπε Πλαίσιο 
2.13), C = (430/800) x (2/20) = 0,0538 σπερματοζωάρια/nL ή 54.000 σπερματοζωά-
ρια ανά mL σπέρματος (σε δύο σημαντικά ψηφία).  

Παράδειγμα 3. Σε μία αραίωση 1+1 (1:2), στο παρασκεύασμα 1 βρέθηκαν 50 σπερ-
ματοζωάρια σε ολόκληρο το θάλαμο, ενώ στο παρασκεύασμα 2 70 σπερματοζωάρια 
σε ολόκληρο το θάλαμο. Το άθροισμα των δύο μεγεθών (50 + 70) είναι 120 στους 
δύο θαλάμους και η διαφορά τους (70 - 50) είναι 20. Από το Πλαίσιο 2.5 για άθροισμα 
120 η διαφορά των δύο παρασκευασμάτων φαίνεται πως είναι μικρότερη από την 
αποδεκτή διαφορά (21), οπότε οι μετρήσεις γίνονται δεκτές.  

Όταν χρησιμοποιείται στις μετρήσεις ολόκληρη η περιοχή και των δύο θαλάμων (συ-
νολικός όγκος 50 μL), η συγκέντρωση του δείγματος στην αραίωση 1+1 (1:2), είναι 
C = (N/50) x 2 σπερματοζωάρια ανά L = (120/50) x 2 = 4, 8 σπερματοζωάρια/μL ή 
4.800 σπερματοζωάρια ανά mL σπέρματος (δύο σημαντικά ψηφία). Αφού μετρήθη-
καν λιγότερα από 400 σπερματοζωάρια, θα πρέπει να αναφερθεί στην απάντηση και 
το δειγματοληπτικό σφάλμα για τα 120 σπερματοζωάρια όπως περιγράφεται στο 
Πλαίσιο 2.2 (περίπου 10%).  

Παράδειγμα 4. Με μία αραίωση 1+1 (1:2), το παρασκεύασμα 1 βρέθηκε να περιέχει 
20 σπερματοζωάρια σε ολόκληρο το θάλαμο, ενώ το παρασκεύασμα 2 18 σπερμα-
τοζωάρια σε ολόκληρο το θάλαμο. Αφού μετρήθηκαν λιγότερα από 25 σπερματοζω-
άρια, η απάντηση για την συγκέντρωση θα είναι <2.000 σπερματοζωάρια/mL. Θα 
γραφτεί στην έκθεση αποτελεσμάτων: «38 σπερματοζωάρια παρατηρήθηκαν στα 
παρασκευάσματα, αριθμός πολύ μικρός για τον ακριβή προσδιορισμό της συγκέ-
ντρωσης (<2.000/mL)».  

Παράδειγμα 5. Με μία αραίωση 1+1 (1:2), δε βρέθηκαν σπερματοζωάρια σε κανένα 
από τα δύο παρασκευάσματα. Αν μετρήθηκαν λιγότερα από 25 σπερματοζωάρια, η 
συγκέντρωση θα είναι <2.000 σπερματοζωάρια/mL. Να γραφτεί στο αποτέλεσμα 
«κανένα σπερματοζωάριο δε βρέθηκε στα παρασκευάσματα, αριθμός πολύ μικρός 
για τον ακριβή προσδιορισμό της συγκέντρωσης(<2.000/mL)».  

2.11.2.5 Υπολογισμός του συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων της εκσπερμάτισης 

Προτείνεται να υπολογίζεται και να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός σπερματοζω-
αρίων ανά εκσπερμάτιση, καθώς η παράμετρος αυτή αποτελεί μέτρο αξιολόγησης 
της ικανότητας των όρχεων να παράγουν σπερματοζωάρια και της ευπάθειας της 
ανδρικής οδού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη συγκέντρωση του σπέρματος 
με τον όγκο ολόκληρης της εκσπερμάτισης.  

 

2.12 Καταμέτρηση άλλων κυττάρων πλην σπερματοζωαρίων  

Η παρουσία άλλων κυττάρων πλην σπερματοζωαρίων στο σπέρμα μπορεί να υπο-
δηλώνει βλάβη στους όρχεις (άωρα γεννητικά κύτταρα), κάποια παθολογική βλάβη 
στα σπερματικά σωληνάρια (κροσσωτά κύτταρα), φλεγμονή των βοηθητικών αδένων 
(πυοσφαίρια). Ο αριθμός των μη σπερματοζωαρίων στο σπέρμα (επιθηλιακά κύτ-
ταρα, «στρογγυλά κύτταρα» (κύτταρα σπερμιογέννεσης και λευκοκύτταρα) ή μεμο-
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νωμένες κεφαλές και ουρές σπέρματος) υπολογίζεται σε μονιμοποιημένα νωπά πα-
ρασκευάσματα με τη χρήση αιμοκυτταρομέτρου παρόμοια με τα σπερματοζωάρια 
(βλέπε Ενότητα 2.8.3). Ωστόσο, το αραιωμένο σπέρμα θα είναι φυσιολογικά αξαιρε-
τικά αραιωμένο για την ακριβή εκτίμηση των μη σπερματοζωαρίων, εκτός και αν αυτά 
έχουν πολύ υψηλή συγκέντρωση. Η επικράτηση των στρογγυλών κυττάρων σε 
σχέση με τα σπερματοζωάρια μπορεί να εκτιμηθεί σε αντικειμενοφόρο πλάκα (βλέπε 
Ενότητα 2.12.1) ή εναλλακτικά, μπορούμε να προσδιορίσουμε την συγκέντρωσή 
τους με τη μικροσκόπηση θετικών κυττάρων σε υπεροξειδάση (βλέπε Ενότητα 
2.18.1.5). 

2.12.1 Υπολογισμός της συγκέντρωσης στρογγυλών κυττάρων στο σπέρμα 

Η συγκέντρωση στρογγυλών κυττάρων υπολογίζεται σε σχέση με εκείνη των σπερ-
ματοζωαρίων κατά την μικροσκόπηση μονιμοποιημένων βαμμένων επιχρισμάτων 
σπέρματος με μη αραιωμένο σπέρμα (βλέπε Ενότητα 2.13.2). Αν N είναι ο αριθμός 
των στρογγυλών κυττάρων που μετριούνται στον ίδιο αριθμό πεδίων με 400 σπερ-
ματοζωάρια και το S είναι η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων (106 ανά mL) τότε 
η συγκέντρωση (C) στρογγυλών κυττάρων (106 ανά mL) μπορεί να υπολογιστεί 
από τον τύπο: C = S x (N / 400). 

O γενικός τύπος είναι: C = S x (N / s) 

Όπου: 

C = συγκέντρωση στρογγυλών κυττάρων 

S = συγκέντρωση σπερματοζωαρίων ανά mL 

N = αριθμός στρογγυλών κυττάρων 

s = αριθμός σπερματοζωαρίων που μετρήθηκαν σε ίδιο αριθμό πεδίων. Φροντί-
ζουμε αυτός ο αριθμός να είναι 200 για κάθε πλέγμα, δηλαδή σύνολο 400. 

2.12.2 Ευαισθησία της μεθόδου 

Εάν υπάρχουν λιγότερα στρογγυλά κύτταρα από τα σπερματοζωάρια στο δείγμα 
(δηλ. <400), το δειγματοληπτικό σφάλμα θα υπερβεί το 5%. Σε αυτή την περίπτωση, 
θα πρέπει να αναφέρετε το δειγματοληπτικό σφάλμα για τον αριθμό των μετρούμε-
νων κυττάρων (βλέπε Πίνακα 2.2). Εάν μετρηθούν λιγότερα από 25 στρογγυλά κύτ-
ταρα, να αναφέρετε ότι ο αριθμός στρογγυλών κυττάρων που παρατηρήθηκε ήταν 
«πολύ μικρός για τον ακριβή προσδιορισμό της συγκέντρωσης». 

2.12.3 Πραγματικά παραδείγματα  

Παράδειγμα 1. Στο παρασκεύασμα 1 υπάρχουν 21 στρογγυλά κύτταρα ανά 200 
σπερματοζωάρια, ενώ στο παρασκεύασμα 2 υπάρχουν 39 στρογγυλά κύτταρα ανά 
200 σπερματοζωάρια. Το άθροισμα των τιμών (21 + 39) είναι 60 και η διαφορά (39 - 
21) είναι 18. Από τον Πίνακα 2.5 φαίνεται ότι η διαφορά 18 είναι μεγαλύτερη από την 
ανώτερη αποδεκτή τυχαία διαφορά (15), οπότε τα αποτελέσματα απορρίπτονται και 
γίνονται νέες μετρήσεις. 

Παράδειγμα 2. Στο παρασκεύασμα 1 υπάρχουν 24 στρογγυλά κύτταρα ανά 200 
σπερματοζωάρια, ενώ στο παρασκεύασμα 2 υπάρχουν 36 στρογγυλά κύτταρα ανά 
200 σπερματοζωάρια. Το άθροισμα των τιμών (24 + 36) είναι 60 και η διαφορά (36-
24) είναι 12. Από τον Πίνακα 2.5 φαίνεται ότι η διαφορά 12 είναι μικρότερη από την 
ανώτερη αποδεκτή τυχαία διαφορά (15), οπότε οι τιμές γίνονται αποδεκτές. 

Αν υπάρχουν 60 στρογγυλά κύτταρα ανά 400 σπερματοζωάρια, η συγκέντρωση των 
σπερματοζωαρίων είναι: 70 × 106 κύτταρα ανά mL, η συγκέντρωση στρογγυλών κυτ-
τάρων είναι: C = S x (N / 400) κύτταρα ανά mL ή 70 × 106 × (60/400) ή 10,5 x 106 
κύτταρα ανά mL (με δύο σημαντικά ψηφία). Καθώς μετρήθηκαν λιγότερα από 400 
κύτταρα, θα πρέπει να αναφέρετε το δειγματοληπτικό σφάλμα για τα 60 κύτταρα, 
όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.2 (περίπου 13%).  
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Σχόλιο 1: Εάν η συγκέντρωση των στρογγυλών κυττάρων υπερβαίνει τα 1 × 106 ανά 
mL, τότε θα πρέπει να βρεθεί το είδος τους με την μέθοδο της δραστικότητας υπερο-
ξειδάσης (βλέπε Ενότητα 2.18) ή με δείκτες λευκοκυττάρων (βλέπε Ενότητα 3.2) και 
η συγκέντρωσή τους να μετρηθεί με ακρίβεια. Μπορεί να είναι δυνατή και η ταυτο-
ποίηση των άωρων κυττάρων σπερμιογέννεσης σε καλά βαμμένα παρασκευάσματα 
(βλέπε Ενότητα 2.19). 
 

Σχόλιο 2: Ο συνολικός αριθμός των στρογγυλών κυττάρων στην εκσπερμάτιση μπο-
ρεί να υποδηλώνει τη σοβαρότητα της φλεγμονής ή της δυνατότητας σπερματογέν-
νεσης. Υπολογίζεται από το γινόμενο της συγκέντρωσης των στρογγυλών κυττάρων 
με τον όγκο της εκσπερμάτισης.  

 

2.13 Μορφολογία σπέρματος  

Ο προσδιορισμός της μορφολογίας του σπέρματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στά-
δια (περιγράφονται λεπτομερώς στις επόμενες ενότητες). 

• Προετοιμασία ενός επιχρίσματος σπέρματος σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα 
(βλέπε Ενότητα 2.13.2). 

• Ξήρανση με αέρα, στερέωση και χρώση του επιχρίσματος (βλέπε Ενότητα 2.14). 

• Μόνιμη κάλυψη του επιχρίσματος με καλυπτρίδα εάν πρέπει να διατηρηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα (βλέπε Ενότητες 2.14.2.4 και 2.13.2.5). 

• Εξέταση του επιχρίσματος σε διαδοχικά φωτεινά οπτικά πεδία σε μεγέθυνση × 
1000 με εμβάπτιση σε έλαιο (βλέπε Ενότητες 2.15 και 2.16). 

• Αξιολόγηση περίπου 200 σπερματοζωαρίων ανά επίχρισμα για να υπολογιστεί το 
ποσοστό φυσιολογικών μορφών και να γίνει η διάκριση φυσιολογικών και μη φυ-
σιολογικών μορφών (βλέπε Ενότητα 2.14.2). 

• Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο επιχρισμάτων του ίδιου δείγματος για να 
διαπιστωθεί εάν είναι αποδεκτά παραπλήσιες: αν ναι, προχωρούμε τους υπολο-
γισμούς, αν όχι, επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία με την μελέτη νέων 
επιχρισμάτων. 

2.13.1 Η έννοια των φυσιολογικών σπερματοζωαρίων 

Η πολυποίκιλη μορφολογία των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων καθιστά την αξιο-
λόγηση τους δυσχερή, αλλά η παρατήρηση των σπερματοζωαρίων μέσα στο γυναι-
κείο αναπαραγωγικό σύστημα, ιδιαίτερα μέσα στην ενδοτραχηλική βλέννη μετά την 
σεξουαλική επαφή (Fredricsson & Björk, 1977, Menkveld et al., 1990) καθώς και από 
την επιφάνεια της διαυγούς ζώνης του ωαρίου (Menkveld et al., 1991, Liu & Baker, 
1992a) (βλέπε Εικ. 2.10), συνέβαλαν στον ακριβή προσδιορισμό της φυσιολογικής 
μορφολογίας δυνητικά γονιμοποιητικών σπερματοζωαρίων. Με την αυστηρή εφαρ-
μογή συγκεκριμένων κριτηρίων για την μορφολογία των σπερματοζωαρίων, συσχε-
τίστηκε η μορφολογία των φυσιολογικών σπερματοζωαρίων με σημαντικούς δείκτες 
γονιμότητας (χρόνος μέχρι την εγκυμοσύνη [Time to Pregnancy ή TTP), και τα πο-
σοστά εγκυμοσύνης (in vivo και in vitro) (Eggert-Kruse et al., 1996; Jouannet et al., 
1988; Toner et al., 1995; Coetzee et al., 1998; Menkveld et al., 2001; Van Waart et 
al., 2001; Garrett et al., 2003; Liu et et al, 2003), τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα 
για την πρόγνωση της γονιμότητας. 

Η βασική ιδέα του συστήματος ταξινόμησης εδώ αποσκοπεί να οριοθετήσει την φυ-
σιολογική μορφολογία του δυνητικά γονιμοποιητικού υποπληθυσμού των σπερματο-
ζωαρίων που κυριαρχούν στην ενδοτραχηλική βλέννη. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές, το εύρος των ποσοστιαίων φυσιολογικών τιμών τόσο για 
τους γόνιμους, όσο και για τους στείρους άνδρες είναι πιθανόν να ανέρχεται στα 0-
30% φυσιολογικά σπερματοζωάρια, με λίγα μόλις δείγματα να υπερβαίνουν το 25% 
(Menkveld et al., 2001). Αυτό το χαμηλό ποσοστό οδηγεί σε αναπόφευκτα μικρές 
τιμές αναφοράς. Πράγματι οι τιμές αναφοράς και οι κρίσιμες τιμές είναι γύρω στο 3 
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με 5%. Αυτό έχει αποδειχθεί σε μελέτες γονιμοποίησης in vitro (Coetzee et al., 1998), 
ενδομήτριας σπερματέγχυσης (Van Waart et al., 2001) και γονιμότητας in vivo (Van 
der Merwe al., 2005). 

Η ανθρώπινη διαυγής ζώνη επιλέγει επίσης, έναν υποπληθυσμό μορφολογικώς πα-
ρόμοιων σπερματοζωαρίων, αλλά αυτά τα σπερματοζωάρια που «προτιμώνται» από 
την διαυγή ζώνη εμφανίζουν μια ευρεία γκάμα μορφών (Liu et al., 1990, Garrett et 
al., 1997). Το ποσοστό των κινητικών σπερματοζωαρίων στο σπέρμα, πατέρων που 
έχουν σπερματοζωάρια με μορφολογία που προτιμάται από την διαυγή ζώνη είναι 
επίσης χαμηλό (8 - 25%) (Liu et al., 2003). 

Εικ. 2.10 Σπερματοζωάρια φυσιολογικής μορφολογίας 

(a, b) Σπερματοζωάρια χρωματισμένα με χρώση Shorr που προέρχονται από την διαυγή ζώνη 
in vitro. (c) Τα σπερματοζωάρια που έχουν βαφτεί με χρώση Παπανικολάου και έχουν προέρ-
χονται από την ενδοτραχηλική βλέννη μετά από επαφή. Παρατηρούνται πολύ λίγες ανωμαλίες 
στην κεφαλή ή στον αυχένα των σπερματοζωαρίων. Οι ουρές μπορεί να σχηματίζουν καμπύ-
λες, αλλά όχι οξείες γωνίες.  

 

 
 

2.13.12 Προετοιμασία των επιχρισμάτων σπέρματος 

Η ταχεία προσθήκη μονιμοποιητικού υγρού στο σπέρμα δεν επιτρέπει την επαρκή 
απεικόνιση των σπερματοζωαρίων, καθώς καλύπτονται από αποδιαταγμένες σπερ-
ματικές πρωτεΐνες. Έτσι για τη μελέτη της μορφολογίας, συνηθίζεται να παρασκευά-
ζονται επιχρίσματα σπέρματος που ξεραίνονται αρχικά στον αέρα πριν από την μο-
νιμοποίηση και την χρώση. Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί και ακανόνιστες 
μορφές (artefacts), δεδομένου ότι η ξήρανση του σπέρματος με αέρα προκαλεί:  

• αλλαγές στις διαστάσεις των σπερματοζωαρίων: τα ξηρά, μονιμοποιημένα και 
χρωσμένα είναι μικρότερα από τα ζωντανά σπερματοζωάρια που παρατηρούνται 
στο σπέρμα (Katz et al., 1986), 

• μεγέθυνση των ανώριμων κεφαλών του σπέρματος (Soler et et al., 2000) και, 

• την απώλεια οσμωτικά ευαίσθητων κυτταροπλασματικών σταγονιδίων (Abraham-
Peskir et al., 2002, Cooper et et al., 2004), αν και παραμένουν μεγάλες ποσότητες 
περίσσειας υπολειμματικού κυτταροπλάσματος.  

Θα πρέπει να δημιουργούνται κάθε φορά δύο ή περισσότερα επιχρίσματα από φρέ-
σκα δείγματα αν υπάρχουν προβλήματα με την χρώση ή σπάσει κάποιο επίχρισμα. 
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Η μικροσκόπηση γίνεται εις διπλούν κατά προτίμηση σε δύο διαφορετικά επιχρί-
σματα του ίδιου δείγματος επειδή μπορεί να υπάρχει σημαντική διακύμανση μεταξύ 
των δύο επιχρισμάτων..  

• Αναμείξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

• Αφαιρέστε αμέσως μια μικρή μερίδα (aliquot) από αυτό, χωρίς να αφήσετε 
χρόνο στα σπερματοζωάρια να επιστρέψουν στον πυθμένα του περιέκτη. 

• Αναμείξτε εκ νέου το δείγμα σπέρματος πριν λάβετε νέα δείγματα. 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους επίστρωψης του δείγμα-
τος εφόσον απαιτούν οι συνθήκες (Εικ. 2.11). 

Εικ. 2.11 Μέθοδοι επίστρωσης του σπέρματος για την μελέτη της μορφολογίας των σπεματο-
ζωαρίων 

(a) Η μέθοδος «Feathering» για μη αραιωμένο σπέρμα. Με την βοήθεια μια δεύτερης πλάκας 
υπο γωνία η σταγόνα σπέρματος (S) απλώνεται αρχικά στο πίσω μέρος της πλευράς και στη 
συνέχεια σύρρεται προς τα εμπρός πάνω από την πλάκα για να σχηματιστεί το επίχρισμα. (b) 
Μέθοδος με πιπέτα για «πλυμένα» δείγματα. Η σταγόνα του εναιωρήματος σπέρματος (SS) 
απλώνεται στην επιφάνεια της πλάκας σπρώχνοντας την με μία οριζόντια πιπέτα (P). 

 
2.12.2.1 Φυσιολογικά δείγματα σπέρματος 

Σε αυτή τη διαδικασία, μία μερίδα σπέρματος στρώνεται σε όλη την επιφάνεια της 
αντικειμενοφόρου πλάκας με την τεχνική feathering (βλέπε Σχήματα 2.11α, 2.12). 

1. Καθαρίστε και επιφάνειες των αντικειμενοφόρων πλακών που θα χρησιμοποιη-
θούν τρίβοντας τις δυνατά με λεπτό χαρτί χωρίς χνούδι. Προτιμήστε αντικειμενοφό-
ρες πλάκες με επίχρισμα στην άκρη. 

2. Σημειώστε πάνω στο επίχρισμα της πλάκας τα στοιχεία ταυτοποίησης της (π.χ. 
αριθμός κωδικοποίησης, ημερομηνία) χρησιμοποιώντας ένα μολύβι μεσαίας σκλη-
ρότητας (HB ή Νο. 2). 

3. Τοποθετήστε ένα υποδείγμα σπέρματος 5 - 10 μL, ανάλογα με τη συγκέντρωση 
των σπερματοζωαρίων, στο τέλος της πλάκας. Χρησιμοποιήστε μια δεύτερη πλάκα 
για να σύρετε το σταγονίδιο του σπέρματος κατά μήκος της επιφάνειας της πλάκας 
(Εικόνες 2.11α, 2.12). Εάν η πλάκα έλξης δεν είναι επιχρισμένη, τότε οι δύο άκρες 
της πλάκας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μέχρι τέσσερα δια-
φορετικά επιχρίσματα. 

4. Αφήστε τις αντικειμενοφόρες πλάκες να στεγνώσουν στον αέρα και χρωματίστε τις 
όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.14. 

Σημείωση 1: Ο μόλυβδος του μολυβιού παραμένει πάνω στην πλάκα μετά την μονι-
μοποίηση, ενώ το μελάνι και ορισμένοι μόνιμοι μαρκαδόροι όχι. 
 
Σημείωση 2: Μην αφήνετε τα σταγονίδια σπέρματος να παραμείνουν πάνω στη πλά-
κας περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα πριν από την επίστρωση 
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Σημείωση 3: Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την δεύτερη αντικειμενοφόρο πλάκα μπρο-
στά από το σταγονίδιο για να «σύρετε» το σπέρμα διαμέσου της πλάκας. Μην χρη-
σιμοποιείτε την δεύτερη αντικειμενοφόρο πλάκα για να «σπρώξετε» το σπέρμα από 
πίσω. 
 
Η ποιότητα του επιχρίσματος (φαίνεται από την ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ 
των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα) εξαρτάται από: 

• Τον όγκο του σπέρματος και τη συγκέντρωση του σπέρματος: όσο λιγότερα είναι 
τα σπερματοζωάρια, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αλληλεπικαλύπτονται, 

• Τη γωνία της συρόμενης πλάκας (Hotchkiss 1945): όσο μικρότερη είναι η γωνία, 
τόσο λεπτότερο είναι το επίχρισμα, 

• Την ταχύτητα της επίστρωσης (Eliasson 1971): όσο ταχύτερη είναι η κίνηση, τόσο 
παχύτερο είναι το επίχρισμα.  

Ξεκινήστε με όγκο 10 μL, γωνία 45° και χρόνο επίστρωσης περίπου 1 δευτερόλεπτο. 
Αυτές οι παράμετροι μπορούν στη συνέχεια να μεταβληθούν, εάν είναι απαραίτητο 
για να μειωθεί η αλληλεπικάλυψη των σπερματοζωαρίων στην πλάκα (Menkveld et 
al., 1990). Η μέθοδος feathering λειτουργεί καλά όταν το ιξώδες του σπέρματος είναι 
χαμηλό, αλλά είναι συχνά ακατάλληλη όταν το ιξώδες του σπέρματος είναι μεγάλο 
(βλέπε Εικ. 2.12 και Ενότητα 2.13.2.3). 

Εικ. 2.12 Προετοιμασία ενός φυσιολογικού επιχρίσματος σπέρματος. 

Για να αντιληφθείτε την αίσθηση της κίνησης, τοποθετήστε τη συρόμενη αντικειμενοφόρο 
πλάκα σε γωνία 45°, σύρατε την μέχρι να έρθει σε επαφή με το δείγμα σπέρματος (αριστερό 
πλαίσιο) και παρασύρτε το μέχρι την άκρη της πλάκας (μεσαίο πλαίσιο). Στη συνέχεια σύρατε 
αργά την πλάκα (περίπου για 1 δευτερόλεπτο) κατά μήκος της οριζόντιας πλάκας για να δη-
μιουργήσετε το επίχρισμα (δεξί πλαίσιο). 

 
Οι εικόνες παραχωρήθηκαν από τον C Brazil 

 

Στα δείγματα σπέρματος με χαμηλές συγκεντρώσεις σπερματοζωαρίων (< 2 × 106 / 
mL), με μεγάλο ιξώδες, με υπολείμματα, ή όταν πρόκειται να προσδιοριστεί η μορ-
φολογία με τη βοήθεια CASA ενδέχεται να χρειαστούν διαφορετικές μεθοδολογίες. 

2.13.2.2 Δείγματα με χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων 

Εάν η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλή (π.χ. <2 × 106/mL), συμπυ-
κνώστε το δείγμα με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Φυγοκεντρήστε το δείγμα στα 600 g για 10 λεπτά. 

2. Αφαιρέστε το μεγαλύτερο μέρος του υπερκείμενου υγρού. 

3. Επαναιωρήστε ξανά το ίζημα στο υπόλοιπο του υπερκείμενου υγρού αναρροφώ-
ντας απαλά με την πιπέττα. 

4. Ανακτήστε τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση σπέρματος, χωρίς να υπερβείτε περί-
που τα 50 x 106 / mL. 

5. Επεξεργαστείτε το ως κανονικό δείγμα (βλέπε Ενότητα 2.13.2.1). 

Σημείωση: Η φυγοκέντρηση μπορεί να επηρεάσει την μορφολογία των σπερματοζω-
αρίων και για αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην απάντηση εάν και εφόσον γίνει. 
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2.13.2.3 Δείγματα σπέρματος με αυξημένο ιξώδες 

Μερικές φορές είναι δύσκολο να παρασκευαστούν καλά επιχρίσματα, επειδή το 
σπερματικό πλάσμα έχει πολύ ιξώδες, με αποτέλεσμα να παράγονται επιχρίσματα 
με ανώμαλο πάχος. Τα ιξώδη δείγματα μπορούν να υποβληθούν σε παρόμοια επε-
ξεργασία με τα δείγματα με χαμηλή ρευστοποίηση (βλέπε Ενότητα 2.3.1.1) ή να πλυ-
θούν (βλέπε Ενότητα 2.13.2.4). 

Σημείωση: Αυτές οι διαδικασίες μπορεί να επηρεάσουν τη μορφολογία του σπέρμα-
τος και η χρήση τους πρέπει να αναγράφεται στην απάντηση του σπερμοδιαγράμμα-
τος. 

2.13.2.4 Πλύσιμο δειγμάτων με φορτίο υπολειμμάτων ή μεγάλο ιξώδες και τρόπος μείωσης 
του «θορύβου» για την εκτίμηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων με CASA 

Υπολείμματα και μεγάλες ποσότητες σωματιδιακού υλικού (όπως συμβαίνει στα ι-
ξώδη δείγματα) μπορεί να προκαλέσουν την απόθεση των (των κεφαλών) σπερμα-
τοζωαρίων στις άκρες της καλυπτρίδας, δυσκολεύοντας έτσι την εκτίμηση της μορ-
φολογίας. Αυτά τα δείγματα μπορούν να πλυθούν, ως εξής. 

1. Αραιώστε μία μερίδα σπέρματος (0,2 - 0,5 mL, ανάλογα με τη συγκέντρωση του 
σπέρματος) σε 10 mL φυσιολογικού ορού (0,9 g χλωριούχου νατρίου (NaCl) ανά 
100 mL καθαρού νερού) σε θερμοκρασία δωματίου. 

2. Φυγοκεντρήστε στα 800 g για 10 λεπτά. 

4. Αποχύστε το μεγαλύτερο μέρος του υπερκείμενου υγρού. 

5. Επαναιωρήστε ξανά το ίζημα στο υπόλοιπο υπερκείμενο υγρό (τυπικά 20 - 40 μL) 
με απαλή χρήση πιππέτας. 

6. Δημιουργήστε ένα επίχρισμα του εναιωρήματος διασκορπίζοντας 5 – 10 μL αιω-
ρήματος σπέρματος σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα με πιπέτα Pasteur (βλέπε Εικ. 
2.11b). 

7. Μικροσκοπήστε με φακό αντίθεσης φάσης σε μεγέθυνση ×400 για να σιγουρευ-
τείτε ότι το επίχρισμα έχει εξαπλωθεί ομοιόμορφα.  

8. Ελέγξτε αν υπάρχουν τουλάχιστον 40 σπερματοζωάρια ανά ×400 πεδίο χωρίς 
συσσωρεύσεις ή επικαλύψεις. 

9. Αφήστε τις αντικειμενοφόρες πλάκες να στεγνώσουν στον αέρα και βάφτε τις σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της Ενότητας 2.14. 

 

2.14 Μέθοδοι χρώσης 

Από την στιγμή που τα επιχρίσματα σπέρματος στεγνώσουν έπειτα από την έκθεση 
τους στον αέρα, είναι έτοιμα να μονιμοποιηθούν και να βαφτούν δώστε να τονιστούν 
οι λεπτομέρειες των σπερματοζωαρίων. Συνιστάται η χρήση των χρώσεων Παπανι-
κολάου, Shorr ή DiffQuik. 

Και με τις τρεις αυτές χρώσεις, στη μικροσκόπηση φωτεινού πεδίου, η κεφαλή βάφε-
ται με απαλό μπλε χρώμα στην περιοχή του ακροσώματος και σκούρα μπλε στην 
μετα-ακροσωμική περιοχή. Ο αυχένας πιθανόν να εμφανίζει κάποιο κόκκινο χρωμα-
τισμό ενώ η ουρά βάφεται μπλε ή κοκκινωπή. Το κυτταροπλασματικό υπόλοιπο, που 
μπορεί να εμφανιστεί πίσω από την κεφαλή και γύρω από τον αυχένα, βάφεται ροζ 
ή κόκκινο (χρώση Παπανικολάου) ή κοκκινωπό- πορτοκαλί (χρώση Shorr).  

Σχόλιο: Είναι εμπορικά διαθέσιμες μέθοδοι ταχείας χρώσης, στις οποίες μία σταγόνα 
σπέρματος προστίθεται σε πλακάκι που έχει ήδη την μονιμοποιητική ουσία και τη 
χρώση. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτοί δεν συνιστώνται, διότι χωρίς την ομοιόμορφη κα-
τανομή των σπερματοζωαρίων, η οποία επιτυγχάνεται με το σωστό στρώσιμο, δεν 
είναι δυνατόν να παρατηρηθούν οι λεπτομέρειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
ταξινόμηση της μορφολογίας όπως περιγράφεται εδώ. 
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2.14.1 Η παραδοσιακή μονιμοποίηση και τα διαδοχικά στάδια χρώσης  

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

• Αιθανόλη: μονιμοποιεί και αφυδατώνει τα κύτταρα. 

• Αιθανόλες ποικίλων βαθμών: σταδιακά επανενυδατώνουν τα μονιμοποιημένα ε-
πιχρίσματα έτσι ώστε να βαφτούν με την υδατοδιαλυτή χρώση της αιματοξυλίνης. 

• Απεσταγμένο νερό: επανενυδατώνει τα αφυδατωμένα επιχρίσματα έτσι ώστε να 
βαφτούν με την υδατοδιαλυτή χρώση της αιματοξυλίνης. 

• Αιματοξυλίνη: χρωματίζει μπλε τον πυρήνα. 

• Νερό βρύσης: απομακρύνει την περίσσεια χρώσης δηλαδή την αιματοξυλίνη που 
δεν έχει προσδεθεί στον πυρήνα. 

• Όξινη αιθανόλη: απομακρύνει την μη ειδικά δεσμευμένη χρώση από το κυτταρό-
πλασμα (αποστράγγιση). 

• Νερό βρύσης: μειώνει την οξύτητα για να επανέλθει το μπλε χρώμα στον πυρήνα. 

• Διάλυμα Scott: φροντίζει να επανέλθει το μπλε χρώμα στον πυρήνα σε περίπωση 
που το νερό βρύσης δεν αποδώσει. 

• Αιθανόλη: αφυδατώνει το επίχρισμα έτσι ώστε να επιτραπεί στις υδατοδιαλυτές 
χρωστικές Orange G και EA-50 να δράσουν. 

• Orange G: βάφει το κυτόπλασμα ροζ. 

• ΕΑ-50: βάφει το κυτταρόπλασμα ροζ. 

• Αιθανόλες ποικίλων βαθμών: αφυδατώνουν σταδιακά τα χρωματισμένα επιχρί-
σματα έτσι ώστε να επιτραπεί η χρήση στεγανωτικού, το οποίο είναι διαλυτό στην 
αιθανόλη. 

• Ξυλόλη: επιτρέπει την χρήση στεγανωτικού το οποίο είναι αδιάλυτο στην αιθα-
νόλη (Βλέπε Πλαίσιο 2.14). 

Πλαίσιο 2.14 Μέσα στεγανοποίησης 
Τα επιχρίσματα μπορούμε να τα δούμε στο μικροσκόπιο στεγανοποιημενα ή μη στε-
γανοποιημένα (δηλαδή προσκολλημένα με καλυπτρίδα ή χωρίς καλυπτρίδα). Η προ-
σκόλληση της καλυπτρίδας μας δίνει την δυνατότητα να διατηρούμε τα επιχρίσματα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να είναι εφικτό να έχουμε πρόσβαση σε αυτά 
σε περίπτωση που χρειαστεί να τα επανεξετάσουμε ή σε περίπτωση που επιθυμούμε 
να τρέξουμε κάποιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. Ο διαθλαστικός δεί-
κτης (Refractive index ή RI) των παρασκευασμάτων με καλυπτρίδα αφότου αυτά στε-
γνώσουν (1,50 – 1,55) είναι παρόμοιος με τον διαθλαστικό δείκτη του γυαλιού (1,50 
– 1,58), και η μέγιστη οπτική ποιότητα επέρχεται με την χρήση καταδυτικού ελαίου 
το οποίο έχει παρόμοιο RI (1,52). 

2.14.2 Διαδικασία χρώσης Παπανικολάου για μορφολογία του σπέρματος 

Η χρώση Παπανικολάου εξασφαλίζει καλό χρωματισμό των σπερματοζωαρίων αλλά 
και άλλων κυττάρων. Χρωματίζει το ακρόσωμα και τις μετα-ακροσωμικές περιοχές 
της κεφαλής, το κυτταροπλασματικό υπόλοιπο, τον αυχένα και την ουρά. Η τροπο-
ποιημένη τεχνική χρώσης, η οποία περιγράφεται εδώ, είναι αποδεδειγμένα χρήσιμη 
στην ανάλυση της μορφολογίας του σπέρματος και στην εξέταση των άωρων σπερ-
ματοζωαρίων και των κυττάρων εκείνων που δεν είναι σπερματοζωάρια (Βλέπε Ει-
κόνες 1-14). Οι διαδικασίες ρουτίνας έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς αιθέρα (ως μονιμοποιητικό υλικό) ή ξυλόλη (για στεγανο-
ποίηση) (ESHRE/NAFA, 2002) (βλέπε Ενότητα 2.14.2.4). Επιχρίσματα τα οποία έ-
χουν χρωματιστεί με την χρήση της διαδικασίας Παπανικολάου μπορούν να στεγα-
νοποιηθούν μόνιμα και να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση στον εσωτερικό έ-
λεγχο ποιότητας του εργαστηρίου. Αποθηκευμένα στο σκοτάδι μπορούν να παραμεί-
νουν αμετάβλημα για μήνες ή χρόνια. 



73 

 

 

 

 

 

Η τεχνική που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία των αντικειμενοφό-
ρων πλακών που φαίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο τα οποία μετέπειτα στεγανοποιή-
θηκαν με στεγανωτική ουσια αδιάλυτη στην αιθανόλη. 

2.14.2.1 Αντιδραστήρια 

1. Συστατικά της χρώσης Παπανικολάου: διατίθενται στο εμπόριο ή παρασκευ-
άζονται σύμφωνα με το Παράρτημα 4, Ενότητα Α4.10. 

2. Όξινη αιθανόλη: προσθέτουμε 1,0 mL συμπυκνωμένου υδροχλωρικού οξέος 
σε 200 mL 70% (v/v) αιθανόλη. 

3. Ξηλόλη: αιθανόλη, 1+1 (1:2): αναμειγνύουμε ίσες ποσότητες από 100% αιθα-
νόλη και ξυλόλη. 

Σημείωση 1: Η ξυλόλη θεωρείται επικίνδυνη για την υγεία και θα πρέπει η χρήση της 
να γίνεται στον απαγωγό. 

 

Σημείωση 2: Πρέπει να αφήσουμε τα επιχρίσματα να στεγνώσουν για τουλάχιστον 4 
ώρες , ωστόσο μπορούν να διατηρηθούν μέχρι μία βδομάδα πριν μονιμοποιηθούν 
και βαφτούν. 

2.14.2.2 Μονιμοποίηση του επιχρίσματος σπέρματος (αφότου έχει στεγνώσει) 

1. Εμβαπτίζουμε τα πλακάκια σε 95% (v/v) αιθανόλη για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

2.14.2.3 Χρώση των μονιμοποιημένων παρασκευασμάτων σπέρματος 

Διαδοχικά εμβαπτίζουμε τα πλακάκια σε: 

1. Αιθανόλη 80% (v/v) για 30 δευτερόλεπτα 

2. Αιθανόλη 50% (v/v) για 30 δευτερόλεπτα 

3. Απεσταγμένο νερό για 30 δευτερόλεπτα 

4. Χρώση Αιματοξυλίνη Harris για 4 λεπτά 

5. Απεσταγμένο νερό για 30 δευτερόλεπτα 

6. Όξινη αιθανόλη 4-8 βυθίσεις* 

7. Τρεχούμενο κρύο νερό βρύσης για 5 λεπτά 

8. Αιθανόλη 50% (ν/ν) για 30 δευτερόλεπτα 

9. Αιθανόλη 80% (ν/ν) για 30 δευτερόλεπτα 

10. Αιθανόλη 95% (ν/ν) για τουλάχιστον 15 λεπτά 

11. Χρώση Πορτοκαλί G-6 (orange G-6) για 1 λεπτό 

12. Αιθανόλη 95% (ν/ν) για 30 δευτερόλεπτα 

13. Αιθανόλη 95% (ν/ν) για 30 δευτερόλεπτα 

14. Αιθανόλη 95% (ν/ν) για 30 δευτερόλεπτα 

15. Xρώση Πράσινο ΕΑ-50 (EA-50 green) για 1 λεπτό 

16. Αιθανόλη 95% (ν/ν) για 30 δευτερόλεπτα 

17. Αιθανόλη 95% (ν/ν) για 30 δευτερόλεπτα 

18. Αιθανόλη 100% για 15 δευτερόλεπτα 

19. Αιθανόλη 100% για 15 δευτερόλεπτα 

*Μία βύθιση αντιστοιχεί σε εμβάπτισμα περίπου 1 δευτερολέπτου 

Σημείωση 1: Η μονιμοποίηση με αιθανόλη προκαλεί την αφυδάτωση των κυττάρων. 
Συνεπώς τα παρασκευάσματα που λαμβάνονται αμέσως μετά τη μονιμοποίηση σε 
95% αιθανόλη, χρειάζονται για να βαφτούν μόνο 10 δευτερόλεπτα σε 80% αιθανόλη, 
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ενώ τα παρασκευάσματα τα οποία έχουμε αφήσει να στεγνώσουν στον αέρα μετά 
την μονιμοποίηση θα πρέπει να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (2-3 
λεπτά) σε αιθανόλη 50%. 

 

Σημείωση 2: Στο βήμα Νο 6 στην παραπάνω διαδικασία, ξεκινάμε με 4 βυθίσεις και 
συνεχίζουμε εώς ότου τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Το βήμα αυτό είναι κρί-
σιμο, καθώς η διάρκεια του αποχρωματισμού παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική 
ένταση της χρώσης. Αν παραληφθεί αυτό το βήμα, θα φαίνονται εκτός των σπερμα-
τοζωαρίων και το φόντο τους. Αυξάνοντας τον αριθμό των βυθίσεων τα σπερματο-
ζωάρια και το φόντο ξεθωριάζουν. 

 

Σημείωση 3: Τα πλακάκια μπορούμε να τα δούμε στο μικροσκόπιο στεγανοποιη-
μένα ή μη-στεγανοποιημένα. 

 

2.14.2.4 Χερισμός των χρωματισμένων παρασκευασμάτων σπέρματος πριν την στεγανοποί-
ηση (mounting) 

Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη υγρών για την στεγανοποίηση του παρασκευάσμα-
τος: στεγανωτικά διαλυτά ή μη διαλυτά στην αιθανόλη. 

• Χρησιμοποιούμε στεγανωτικό υγρό διαλυτό στην αιθανόλη όταν τα παρα-
σκευάσματα είναι ακόμα νωπά με αιθανόλη. 

• Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στεγανωτικό υγρό αδιάλυτο 
στην αιθανόλη, εφόσον στεγανοποιηθούν τα πλακάκια άμεσα μετά το βήμα 
19 της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω και ακολουθήσουμε τα πα-
ρακάτω βήματα (πραγματοποιούνται μέσα σε απαγωγό):  

1. Ξυλόλη: Αιθανόλη, 1+1 (1:2) 1 λεπτό 

2. Ξυλόλη 100% 1 λεπτό 

Απομακρύνουμε ένα μόνο πλακάκι κάθε φορά από το δοχείο με την χρώση της ξυ-
λόλης και το αφήνουμε να στραγγίσει για μόλις 1-2 δευτερόλεπτα, καθώς το πλακάκι 
θα πρέπει να διατηρεί πάνω του ξυλόλη (να είναι δηλαδή νωπό) για το επόμενο βήμα 
της στεγανοποίησης. 

2.14.2.5 Στεγανοποίηση του βαμμένου παρασκευάσματος σπέρματος 

1. Προσθέτουμε 2 ή 3 μικρές σταγόνες από το στεγανωτικό υλικό πάνω στο πλα-
κάκι. 

2. Τοποθετούμε μια καλυπτρίδα (24 mm × 50 mm ή 24 mm × 60 mm ως πιο βο-
λικές καλυπτρίδες) κατευθείαν πάνω στο επίχρισμα. 

3. Τοποθετούμε την καλυπτρίδα έτσι ώστε η επαφή με το στεγανωτικό μέσο να 
ξεκινάει από την μία μεγάλη πλευρά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση 
φυσσαλίδων αέρα. 

4. Εάν είναι απαραίτητο, πιέζουμε ήπια πάνω από την καλυπτρίδα έτσι να μετακι-
νηθούν οι φυσσαλίδες στην άκρη της πλάκας. 

5. Σκουπίζουμε την περίσσεια ξυλόλης (αν την έχουμε χρησιμοποιήσει) από το 
κάτω μέρος της πλάκας. 

6. Αφήνουμε το στεγανοποιημένο πλέον επίχρισμα να στεγνώσει στον απαγωγό 
οριζοντίως σε ειδική πλάκα στεγνώματος ή σε απορροφητικό χαρτί για 24 ώ-
ρες. 

2.14.3 Διαδικασία χρώσης Shorr για την μορφολογία του σπέρματος 

Η χρώση Shorr παρέχει παρόμοια ποσοστά φυσιολογικών μορφών με την χρώση 
Παπανικολάου (Meschede et al., 1993). 
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2.14.3.1 Αντιδραστήρια 

1. Αιματοξυλίνη Harris: Παπανικολάου Νο.1. 

2. Διάλυμα Shorr: διατίθεται στο εμπόριο ή φτιάχνεται ως εξής: Διαλύουμε 4 gr 
σκόνης Shorr σε 220 mL αιθανόλης 50% (ν/ν) την οποία έχουμε θερμάνει. Αφή-
νουμε να παγώσει, προσθέτουμε 2,0 mL παγωμένου οξικού οξέος (στον απα-
γωγό) και φιλτράρουμε. 

3. Οξική αιθανόλη: προσθέτουμε 25 mL παγωμένου οξικού οξέος σε 75 mL αιθα-
νόλης 95% (ν/ν). 

4. Αμμωνιακή αιθανόλη: προσθέτουμε 5 mL από 25% (ν/ν) υδροξείδιο του αμμω-
νίου σε 95 mL αιθανόλης 75% (ν/ν). 

2.14.3.2 Μονιμοποίηση του στεγνού επιχρίσματος σπέρματος 

Εμβαπτίζουμε τα πλακάκια σε οξική αιθανόλη ή 75% (ν/ν) αιθανόλη για 1 ώρα. 

2.14.3.3 Χρώση των μονιμοποιημένων επιχρισμάτων σπέρματος 

Διαδοχικά εμβαπτίζουμε τα πλακάκια σε: 

1. Τρεχούμενο νερό βρύσης 12-15 βυθίσματα* 

2. Αιματοξυλίνη 1-2 λεπτά 

3. Τρεχούμενο νερό βρύσης για 12-15 βυθίσματα* 

4. Αμμωνιακή αιθανόλη για 10 βυθίσματα* 

5. Τρεχούμενο νερό βρύσης για 12-15 βυθίσματα 

6. Αιθανόλη 50% (ν/ν) για 5 λεπτά 

7. Χρώση Shorr για 3-5 λεπτά 

8. Αιθανόλη 50% (ν/ν) για 5 λεπτά 

9. Αιθανόλη 75% (ν/ν) για 5 λεπτά 

10. Αιθανόλη 95% (ν/ν) για 5 λεπτά 

*Μία βύθιση αντιστοιχεί σε εμβάπτισμα περίπου 1 δευτερολέπτου 

Σημείωση: Τα πλακάκια μπορούν να μικροσκοπηθούν στεγανοποιημένα ή μη-στεγα-
νοποιημένα. 

2.14.3.4 Στεγανοποίηση των χρωματισμένων επιχρισμάτων σπέρματος 

Βλέπε Ενότητες 2.14.2.4 και 2.14.2.5.. 

2.14.4 Ταχεία μέθοδος χρώσης για την μορφολογία του σπέρματος 

Οι ταχείες μέθοδοι χρώσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε κλινικά εργαστήρια, τα οποία 
οφείλουν να παρέχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων την ίδια μέρα με την υπό-
λοιπη ανάλυση. Μερικά από αυτά τα επιχρίσματα τα οποία χρωματίζονται με ταχείες 
διαδικασίες έχουν έντονα χρωματισμένο φόντο και πιθανόν να είναι συνολικά χαμη-
λότερης ποιότητας από αυτά που έχουν βαφτεί με χρώση Παπανικολάου. 

2.14.4.1 Αντιδραστήρια 

1. Diff- Quik ταχείας χρώσης kit αποτελούμενο από: 

A. Μονιμοποιητικό αντιδραστήριο (χρώση τριαρυλμεθανίου διαλυμένο 
σε μεθανόλη) 

B. Διάλυμα χρώσης 1 (ηωσινοφιλική ξανθίνη) 
C. Διάλυμα χρώσης 2 (βασεοφιλική θεαζίνη) 

2. Μονιμοποιητικό: 1,8 mg από τριαρυλμεθάνιο διαλυμένο σε 1000 mL μεθανόλης 
95% (ν/ν), προαιρετικά. 
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3. Μονιμοποιητικό (προαιρετικά): μεθανόλη 95% (ν/ν). 

2.14.4.2 Μονιμοποίηση του στεγνού επιχρίσματος σπέρματος 

Εμβαπτίζουμε τα πλακάκια σε μονιμοποιητικό τριαρυλμεθάνιο (παρέχεται στο Diff-
Quik kit ή το φτιάχνουμε όπως περιγράφεται παραπάνω) για 15 δευτερόλεπτα ή σε 
95% μεθανόλη για 1 ώρα. Στραγγίζουμε την περίσσεια διαλύματος τοποθετώντας 
τις πλάκες κάθετα σε απορροφητικό χαρτί. 

2.14.4.3 Χρώση των μονιμοποιημένων επιχρισμάτων σπέρματος 

Διαδοχικά εμβαπτίζουμε τα πλακάκια σε: 

1. Διάλυμα ταχείας χρώσης 1 για 10 δευτερόλεπτα 
2. Διάλυμα ταχείας χρώσης 2 για 5 δευτερόλεπτα  
3. Τρεχούμενο νερό βρύσης 10-15 φορές προκειμένου να απομακρυνθεί η 

περίσσεια χρώσης  

Στραγγίζουμε την περίσσεια διαλύματος σε κάθε βήμα τοποθετώντας τα πλακάκια 
κάθετα σε απορροφητικό χαρτί. 

Σημείωση 1: Τα πλακάκια μπορούν να παρατηρηθούν στο μικροσκόπιο στεγανοποι-
ημένα ή μη-στεγανοποιημένα. 
 
Σημείωση 2: Σε περίπτωση που το φόντο περιέχει μεγάλη ποσότητα χρώσης, θα 
πρεέπει να πλύνουμε μία μερίδα σπέρματος (Βλέπε Ενότητα 2.13.2.4) και να ετοιμα-
στούν και να βαφτούν νέα πλακάκια. Η πλύση είναι πιθανόν να επηρεάσει την μορ-
φολογία του σπέρματος και για αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στο τελικό αποτέλε-
σμα. 

 

2.14.4.4 Στεγανοποίηση των βαμμένων επιχρισμάτων σπέρματος 

Βλέπε Ενότητες 2.14.2.4 και 2.14.2.5. 

 

2.15 Mικροσκοπώντας το μονιμοποιημένο παρασκεύασμα 

Στα χρωσμένα παρασκευάσματα, πρέπει να χρησιμοποιείται η μεγέθυνση x100 σε 
φωτεινό οπτικό πεδίο με βύθιση σε έλαιο και προσοφθάλμιο φακό μεγέθυνσης του-
λάχιστον x10. Λαμβάνουμε καθαρότερες εικόνες όταν τοποθετείται έλαιο παρόμοιου 
δείκτη διάθλασης (RI) με αυτό των κυττάρων (περίπου 1,5) και του γυαλιού (1,50-
1,58) μεταξύ του φακού και της υποτιθέμενης καλυπτρίδας. Συνήθως, πρόκειται για 
έλαιο καταβύθισης με δείκτη διάθλασης 1,52 (RI 1.52). Τα μονιμοποιητικά μέσα έ-
χουν παρόμοιους δείκτες διάθλασης (1,50-1,55: βλέπε Πλαίσιο 2.14). 

2.15.1 Ταξινόμηση της μορφολογίας του φυσιολογικού σπέρματος 

Η αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων επηρεάζεται από πολλά ό-
πως είναι η μεροληψία, οι πολλές παραλλαγές της μορφολογία των σπερματοζωα-
ρίων και οι χαμηλές αποδόσεις σε εξωτερικές αξιολογήσεις (βλέπε Ενότητα 7.13.2). 
Η μέθοδος που συνιστάται εδώ είναι η απλή διαφοροποίηση φυσιολογικών/ ανώμα-
λων σπερματοζωαρίων και την προαιρετική εντόπιση της θέσης των ανωμαλιών στα 
μη φυσιολογικά σπερματοζωάρια. Τα κριτήρια που παρουσιάζονται παρακάτω πρέ-
πει να εφαρμόζονται για την εκτίμηση της μορφολογίας κάθε σπερματοζωαρίου χω-
ριστά (Kruger et al., 1986; Menkveld et al., 1990; Coetzee et al., 1998). Τα όριο ανα-
φοράς που δίνονται (Ενότητα 2.17.3) ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιείται η παρα-
κάτω τεχνική. 

Τα σπερματοζωάρια αποτελούνται από κεφαλή (head), λαιμό (neck), μεσαίο τμήμα 
(midpiece), κύριο τμήμα (principal piece) και τελικό άκρο (endpiece). Το τελικό άκρο 
είναι δύσκολο να φανεί στο φωτεινό μικροσκόπιο, και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι το 
κύτταρο τους περιλαμβάνει μία κεφαλή (μαζί με τον λαιμό) και την ουρά (μεσαίο 
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τμήμα και κύριο τμήμα). Για να θεωρηθεί ένα σπερματοζωάριο φυσιολογικό, θα πρέ-
πει η κεφαλή και η ουρά του να είναι απολυτως φυσιολογικά. Όλες οι οριακές μορφές 
πρέπει να θεωρούνται ανώμαλες. 

Η κεφαλή πρέπει να είναι λεία με κανονικό περίγραμμα και γενικά ωοειδές σχήμα. 
Πρέπει να υπάρχουν καλά καθορισμένες ακροσωμικές περιοχές που αποτελούν το 
40-70% από τη περιοχή της κεφαλής (Menkveld et al., 2001). Η ακροσωμική περιοχή 
δεν πρέπει να περιέχει μεγάλα κενοτόπια και όχι πάνω από δύο μικρά κενοτόπια, τα 
οποία δεν πρέπει να καταλαμβάνουν περισσότερο από το 20% της κεφαλής του 
σπέρματος. Η μετα-ακροσωμική περιοχή δεν πρέπει να περιέχει καθόλου κενοτόπια. 

Το μεσαίο τμήμα ή αυχένας πρέπει να είναι στενό, κανονικό και περίπου στο ίδιο 
μήκος με τη κεφαλή του σπέρματος. Ο κύριος άξονας του αυχένα πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένος με τον κύριο άξονα της κεφαλής του σπέρματος. Το υπολειπό-
μενο κυτόπλασμα θεωρείται ανωμαλία μόνο όταν είναι σε περίσσεια, δηλαδή όταν 
υπερβαίνει το ένα τρίτο του μεγέθους της κεφαλής του σπέρματος (Mortimer & 
Menkveld, 2001). 

Το κύριο τμήμα ή ουρά πρέπει να έχει κατά μήκος ομοιόμορφο διαμέτρημα, να είναι 
λεπτότερο από το μεσαίο τμήμα και να έχει μήκος περίπου 45 μm (περίπου 10 φορές 
το μήκος της κεφαλής). Μπορεί να περιστρέφει από μόνο του (βλέπε Εικ. 2.10 γ), 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποα αιχμηρή γωνία, ενδεικτική κάποιας ρωγ-
μής του μαστιγίου. 

Σχόλιο 1: Με την τεχνική αυτή, η μορφή της κεφαλής του σπέρματος είναι πιο σημα-
ντική από τις διαστάσεις του εκτός αν αυτές είναι εξαιρετικά ανώμαλες. 
 

Σχόλιο 2: Ένα μικρόμετρο στο προσοφθάλμιο φακό μπορεί να είναι χρήσιμο για τη 
διάκριση μεταξύ των κεφαλών φυσιολογικού και ανώμαλου μεγέθους. 
 

Σχόλιο 3: Η μέση αναλογία μήκους προς πλάτος κεφαλής έχει υπολογιστεί ίση με 1,5 
95% CI = 1,3 – 1,8. Οι υπολογισμοί έγιναν σε 77 βαμμένα σπερματοζωάρια με 
χρώση Παπανικολάου (σύμφωνα με την Ενότητα 2.14.2) με αυτοματοποιημένο σύ-
στημα μέτρησης (ο συντελεστής διακύμανσης των μετρήσεων ήταν 2 - 7%). 
 

Σχόλιο 4: Oι αυχένες των σπερματοζωαρίων έχουν μέσο μήκος 4,0 μm με 95% Cl 
3,3 – 5,2 και μέσο πλάτος 0,6 μm, 95% Cl 0,.5 – 0,7. Οι εκτιμήσεις αυτές έγιναν σε 
74 βαμμένα σπερματοζωάρια με χρώση Παπανικολάου (βλέπε διαδικασία στην Ενό-
τητα 2.14.2 και κατατάχθηκαν στα φυσιολογικά σύμφωνα με τα κριτήρια που δίνονται 
εκεί) με την χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος. 
 

Σχόλιο 5: Οι συσπειρωμένες ουρές (>360◦; Βλέπε Εικ. 2.13m) μπορεί να υποδηλώ-
νουν δυσλειτουργία της επιδιδυμίδας (Pelfrey et al., 1982). 
 

Η αξιολόγηση της φυσιολογικής μορφολογίας του σπέρματος βασίζεται στη γνώση 

των λεπτών παραλλαγών του σχήματος ολόκληρου του σπερματοζωαρίου (φυσιο-

λογικές/οριακές κεφαλές και ουρές σπέρματος; βλέπε Ενότητα 2.16, Πλακάκια 1-12 

και τα σχόλιά τους),  

2.15.2 Ταξινόμηση της μορφολογίας μη φυσιολογικού σπέρματος 

Τα ανθρώπινα δείγματα σπέρματος περιέχουν σπερματοζωάρια με διαφορετικά είδη 

δυσμορφιών. Η ελαττωματική σπερματογένεση και ορισμένες παθολογίες της επιδι-

δυμίδας συνήθως σχετίζονται με αυξημένο ποσοστό σπερματοζωαρίων με ανώμαλα 

σχήματα. Οι μορφολογικές ανωμαλίες είναι συνήθως μικτές. Ανάλογα με τους τύπους 

των τους, τα μη φυσιολογικά σπερματοζωάρια έχουν γενικά χαμηλότερη δυνατότητα 

γονιμοποίησης και μπορεί επίσης να έχουν μη φυσιολογικό DNA. Έχουν συσχετιστεί 

με αυξημένο κατακερματισμό του DNA (Gandini et al., 2002), αυξημένη συχνότητα 

εμφάνισης δομικών χρωμοσωμικών εκτροπών (Lee et al., 1996), ανώριμης χρωμα-

τίνης (Dadoune et al., 1998) και ανευπλοειδίας (Devillard et al, 2002; Martin et al., 

2003). Για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στη μορφή της κεφαλής αν και λαμβάνεται 

υπόψη και η ουρά του σπέρματος (μεσαίο τμήμα και κύριο τμήμα). 
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Οι ανωμαλίες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες (βλέπε Εικ. 2.13) 

Ελαττώματα κεφαλής: μεγάλη, μικρή, κωνική, σχήματος αχλαδιού, στρογγυλή, ά-

μορφη, με κενοτόπια (πάνω από δύο κενοτόπια ή >20% από τη περιοχή της κεφαλής 

καταλαμβάνεται από μη χρωματισμένες περιοχές κενοτοπίων), κενοτόπια στη μετα-

ακροσωμική περιοχή, μικρές ή μεγάλες ακροσωμικές περιοχές (<40% ή >70% από 

το εμβαδό κεφαλής), διπλές κεφαλές καθώς και οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 

Ελαττώματα λαιμού και μεσαίου τμήματος (αυχένα): ασύμμετρη εισχώρηση του με-

σαίου τμήματος μέσα στη κεφαλή, παχύς ή ακανόνιστος, με αιχμηρή κλίση, ασυνήθι-

στα λεπτός ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 

Ελαττώματα κυρίου τμήματος (oυράς): κοντή, διπλή, σπασμένη, με απότομη κα-

μπύλη ή γωνία, ακανόνιστου πλάτους, συσπειρωμένη ή οποιοσδήποτε συνδυασμός 

αυτών. 

Υπερβολικό κυτταροπλασματικό υπόλοιπο (Excess Residual Cytplasm ή ERC): Σχε-

τίζεται με τη παραγωγή μη φυσιολογικών σπερματοζωαρίων λόγω ελαττωματικής 

σπερματογέννεσης. Τα μη φυσιολογικά σπερματοζωάρια χαρακτηρίζονται από με-

γάλες ποσότητες ακανόνιστα χρωματισμένου κυτταροπλάσματος, όπου το ένα τρίτο 

ή περισσότερο του μεγέθους της κεφαλής του σπέρματος, σχετίζεται με την ύπαρξη 

ελαττωματικών μεσαίων τμημάτων (ή αυχένων) (Mortimer& Menveld, 2001). Η ασυ-

νήθιστη περίσσεια κυτταροπλάσματος δε θα πρέπει να καλείται κυτταροπλασματική 

σταγόνα (Cooper, 2005). 

Σχόλιο 1: Οι κυτταροπλασματικές σταγόνες (μεμβρανοσυνδεόμενες κύστεις στη συμ-

βολή κεφαλής-αυχένα) είναι συνήθη συστατικά σπερματοζωαρίων με φυσιολογική 

λειτουργία. Σε διογνωθούν, όπως παρατηρείται από μικροσκόπηση αντίθετης φάσης, 

αντίθετης διαφορικής- παρεμβολής και μικροσκόπησης ακτινών Χ σε ζωντανά κύτ-

ταρα σπέρματος, τραχηλικής βλέννας και του καλλιεργητικού μέσου (Abraham- 

Peskir et al., 2002; Fetic et al., 2006), μπορούν να επεκταθούν κατά μήκος του μέσου 

τμήματος. 

 

Σχόλιο 2: Τα κυτταροπλασματικά σταγονίδια είναι οσμωτικά ευαίσθητα και δεν δια-

τηρούνται στις συνήθεις διαδικασίες ξήρανσης αέρα (Chantler & Abraham-Peskir, 

2004; Cooper et al., 2004). Δεν φαίνονται στα βαμμένα παρασκευάσματα και μπορεί 

να εμφανιστούν ως μικρές διογκώσεις του μέσου τμήματος. Σε μονιμοποιημένα με 

χρώση παρασκευάσματα, τα κυτταροπλασματικά σταγονίδια είναι μικρότερα από το 

ένα τρίτο του μεγέθους της κεφαλής του σπέρματος (Mortimer & Menkveld, 2001) και 

δεν θεωρούνται ανώμαλα.  
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Εικ. 2.13 Σχηματική αναπαράσταση μερικών ανώμαλων μορφών των σπερματοζωαρίων 

 

Κατόπιν αδείας από τους Kruger et al., 1993 και την MQ Medical 

  

2.16 Μορφολογία αντικειμενοφόρων πλακών 1-14 

Όλες οι μικρογραφίες στις αντικειμενοφόρες πλάκες 1-14 («πλακάκια») αξιολογήθη-
καν με πιστή εφαρμογή των αυστηρών μορφολογικών κριτηρίων που παρουσιάστη-
καν παραπάνω. Η εκτίμηση της μορφολογίας του σπέρματος είναι υποκειμενική και 
πρακτικά δύσκολη να τυποποιηθεί, δεδομένου ότι απαιτεί να εφαρμοστεί ένα κατώ-
φλι (cut-off) μεταξύ φυσιολογικών και μη φυσιολογικών κυττάρων, που θα βασίζεται 
στην ποικιλία των χαρακτηριστικών των κεφαλών και ουρών των σπερματοζωαρίων. 
Οι αντικειμενοφόρες πλάκες που ακολουθούν αξιολογήθηκαν από έναν μοναδικό ει-
δικό, τον Δρ. Thinus Kruger. Οι αξιολογήσεις έχουν εμπλουτιστεί με επιπλέον σχόλια 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή περιγραφή όλων των ανωμαλιών. 

Για κάθε εικόνα υπάρχει μία περιγραφή της μορφολογίας του σπερματοζωαρίου που 

απεικονίζεται. Ο πίνακας περιγράφει κάθε ανωμαλία τηε κεφαλής του μέσου (αυχένα) 

και του κυρίως τμήματος (ουράς). Δίνονται επίσης σχόλια τα εξηγούνται αναλυτικά 

στον Πίνακα 2.6.  
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Πίνακας 2.6 Επεξηγήσεις που χρησιμοποιούνται για τα σχόλια των αντικειμενοφόρων πλα-
κών 1-14. 
 

<40% ακρόσωμα  
Το ακρόσωμα καταλαμβάνει λιγότερο από το 40% της 
κεφαλής. 

>70% ακρόσωμα  
Το ακρόσωμα καταλαμβάνει λιγότερο από το 40% της 
κεφαλής. 

> ενός τρίτου της κεφαλής 

Διόγκωση του κυτταροπλάσματος (πάνω από ένα 
τρίτο του φυσιολογικού μεγέθους της κεφαλής 
(Excess Residual Cytoplasmatic ή ERC) 

< ενός τρίτου της κεφαλής  Διόγκωση του κυτταροπλάσματος μικρότερη από ένα 
τρίτο του φυσιολογικού μεγέθους της κεφαλής 
(Cytoplasmatic Droplet ή CD) 

Μη Φυσιολογικό ή ανώμαλο  Κρίνεται κατά περίπτωση 

Άμορφο Αφορά το σχήμα κεφαλής (βλέπε Εικ.2.13d) 

Βάκιλος Βακτήριο 

Τσακισμένος (αυχένας ή ουρά) 
Αφύσικα αιχμηρή γωνία αυχένα ή ουράς (βλέπε Εικ. 
2.13g και j) 

Τυλιγμένη ουρά Κρίνεται κατά περίπτωση 

Kυτταροπλασματική σταγόνα 
Κυτταροπλασματικό σταγονίδιο ή Cytoplasmatic 
droplet ή CD 

Κυτταρόπλασμα  

Είτε περίσσεια εναπομείναντος κυτταροπλάσματος, 
είτε κυτταροπλασματικό σταγονίδιο, ανάλογα το μέγε-
θος 

Εκφυλλισμένο λευκοκύτταρο  Κρίνεται κατά περίπτωση 

Εκφυλισμένη σπερματίδα  Κρίνεται κατά περίπτωση 

Aνώμαλο σπερματοζωάριο Κρίνεται κατά περίπτωση 

Διπλό σπερματοζωάριο κρίνεται κατά περίπτωση 

Επιθηλιακό κύτταρο  
Από τους αγωγούς του ανδρικού αναπαραγωγικού 
συστήματος 

> ενός τρίτου της κεφαλής 
(Excess Residual Cytoplasm ή 
ERC)  

Υπερβάλλων υπόλοιπο κυτταροπλάσματος (βλέπε 
Εικ.2.13n) 

Επίπεδη κεφαλή Η κεφαλή δεν έχει ωοειδές σχήμα 

Εστίαση Εκτός εστίασης (δεν αξιολογείται) 

Εάν το κυρίως τμήμα είναι φυ-
σιολογικό  

Δεν φαίνεται στη μικροσκόπηση ολόκληρο το σπερ-
ματοζωάριο (αλλά εαν το κύριως τμήμα ήταν φυσιο-
λογικό, τότε το σπερματοζωάριο θα θεωρούνταν φυ-
σιολογικό) 

Ελαττωματική έκφυση 
Η ουρά εκφύεται μόνο από την μία μόνο πλευρά του 
επιμήκη άξονα της κεφαλής 

Ακανόνιστη κεφαλή Ακανόνιστο περίγραμμα κεφαλής σπερματοζωαρίου 

Περιελιγμένη ουρά Ουρά τυλιγμένη στον εαυτό της 

Μακροφάγα Φαγοκυτταρικά λευκοκύτταρα 

Μονοκύτταρα Λευκοκύτταρα χωρίς κοκκία 

Σπερματίδα Ανώριμο γεννητικό κύτταρο 

Χωρίς ακρόσωμα Απουσία ακροσώματος σην κεφαλή 

Φυσιολογικό σπερματοζωάριο 
Όμοιο με αυτά που εντοπίζονται στην ενδοτραχηλική 
βλέννα 

Μη αξιολογήσιμο σπερματοζω-
άριο Λόγω αλληλεπικάλυψης ή κακής εστίασης 
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Επικαλυμμένη κεφαλή Κεφαλή συγκαλυμμένη από την ουρά 

PA vac (κενοτόπια) Κενοτόπιο (vacuole) στην μετα-ακροσωμική περιοχή 

Καρφιτσοκέφαλο 
Δεν θεωρείται σπερματοζωάριο αφού δεν έχει χρω-
ματίνη 

Πολυμορφοπύρηνο Πολυμορφοπύρηνο λευκοκύτταρο 

Απιοειδής Σχήμα κεφαλής (βλέπε Εικ.2.13β) 

Κυκλική κεφαλή Σχήμα κεφαλής (βλέπε Εικ. 2.13γ) 

Πλαϊνή όψη Είναι εμφανής μόνο η άκρη του σπερματοζωαρίου 

Μικρή κεφαλή Σχήμα κεφαλής 

Σπερματίδα Ανώριμο γεννητικό κύτταρο 

Σπερματοκύτταρο Ανώριμα γεννητικά κύτταρα 

Κωνική κεφαλή Σχήμα κεφαλής (βλέπε Εικ.2.13α) 

Παχιά κεφαλή Κρίνεται κατά περίπτωση 

Μακρόστενη κεφαλή Κρίνεται κατά περίπτωση 

Κενοτόπιο (vac) Κενοτόπιο 

>2 κενοτόπια (> 2 vac) Πάνω από 2 κενοτόπια 
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 1 

Σπερ-
ματο-
ζωάριο 

Σχήμα κεφα-
λής 

Άλλα 
σχόλια 
για την 
κεφαλή 

Σχολια-
σμός αυ-
χένα 

Σχολια-
σμός κύ-
ριου τμή-
ματος 

Συνολικός 

χαρακτηρι-
σμός σπερ-
ματοζωα-

ρίου 

Σχόλια 

1 Φυσιολογικό  
Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

2 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι Φυσιολογικό  

3 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

4 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-

γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-

ναι φυσιολογικό  

5 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

6 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

7 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

8 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-

γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-

ναι φυσιολογικό  
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9 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

10 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

11 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-

γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-

ναι φυσιολογικό  

12 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-

γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-

ναι φυσιολογικό  

13 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

14 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

15 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-

γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-

ναι φυσιολογικό  

16 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-

γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-

ναι φυσιολογικό  

17 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

18 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-
γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-
ναι φυσιολογικό  

19 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-

γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-

ναι φυσιολογικό  

20 
Φυσιολογικό  

Φυσιολο-

γικός  Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτταρο εί-

ναι φυσιολογικό  
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 2 

Σπερμα-

τοζωάριο 

Σχήμα  

κεφαλής 

Άλλα σχόλια 
για την κε-

φαλή 

Σχολιασμός  

αυχένα 

Σχολια-
σμός ου-

ράς 

Συνολικός 
χαρακτηρι-

σμός σπερ-
ματοζωαρίου 

Σχόλια 

1 Ανώμαλο  Παχύς  Διπλή Ανώμαλο  

2 Ανώμαλο  Ακανόνιστος  Ανώμαλο πλαϊνή όψη 

3 Ανώμαλο Απιοειδής 

Τσακισμένος, Α-

κανόνιστος, > ε-
νός τρίτου της 
κεφαλής  

Ανώμαλο 
> ενός τρίτου της 
κεφαλής 

4 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

5 Ανώμαλο Απιοειδής   Ανώμαλο  

6 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

7 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

8 Ανώμαλο  Παχύς   Ανώμαλο  

9 
Ανώμαλο  

Ελαττωματική 
έκφυση  Ανώμαλο  

10 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

11 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

12 
Ανώμαλο Απιοειδής  

Τσακι-
σμένη Ανώμαλο  

13 Ανώμαλο 
>2 κενοτό-
πια   

Ανώμαλο 
 

14 Ανώμαλο  Παχύ   Ανώμαλο  

15 

Ανώμαλο Απιοειδής 

Παχύ, > ενός 
τρίτου της κεφα-

λής  Ανώμαλο 

> ενός τρίτου της 

κεφαλής 

16 
Ανώμαλο Απιοειδής 

> ενός τρίτου 
της κεφαλής  Ανώμαλο 

> ενός τρίτου της 
κεφαλής 

17 Ανώμαλο Κενοτόπιο   Ανώμαλο  

18 
Ανώμαλο  

Παχύ, Ελαττω-

ματική έκφυση  Ανώμαλο  

19 Ανώμαλο  Ανώμαλος  Ανώμαλο  

20 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

21 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

22 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

23 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

24 Ανώμαλο 
>2 κενοτό-

πια Παχύ  Ανώμαλο  

25 
Ανώμαλο  

Παχύς, Τσακι-
σμένος  Ανώμαλο  

26 Ανώμαλο  Παχύς   Ανώμαλο  

27 
Ανώμαλο 

>70% ακρό-

σωμα Παχύς   Ανώμαλο  

28 Ανώμαλο  Παχύς   Ανώμαλο  

29 Ανώμαλο  Παχύς   Ανώμαλο  

30 Ανώμαλο  Παχύς   Ανώμαλο  

31 Ανώμαλο Απιοειδής Παχύς   Ανώμαλο  

32 Ανώμαλο Μικρή Παχύς   Ανώμαλο  

33 Ανώμαλο Μικρή Παχύς   Ανώμαλο  

34 
Ανώμαλο  

> ενός τρίτου 

της κεφαλής  Ανώμαλο 

> ενός τρίτου της 

κεφαλής 

35 Ανώμαλο  Παχύς   Ανώμαλο  

36 Ανώμαλο  Παχύς   Ανώμαλο  
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 Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 3 

Σπερ-

ματο- 
ζωάριο 

Σχήμα  
κεφαλής 

Άλλα σχόλια 

 για την 
 κεφαλή 

Σχολιασμός  
αυχένα 

Σχο-
λια-

σμός  
κύριου  
τμήμα-
τος 

Συνολικός  

χαρακτηρισμός  
σπερματοζωα-
ρίου 

Σχόλια 

1 Ανώμαλο Κωνική Παχύς  Ανώμαλο  

2 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

3 Ανώμαλο  Ακανόνιστος  Ανώμαλο  

4 Ανώμαλο Κυκλική   Ανώμαλο  

5 Ανώμαλο Κυκλική   Ανώμαλο  

6 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

7 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

8 Ανώμαλο Άμορφη Παχύς  Ανώμαλο  

9 Ανώμαλο Κυκλική Παχύς  Ανώμαλο  

10 
Ανώμαλο Κωνική 

Ακανόνιστος, 

Παχύς  Ανώμαλο  

11 –    – 2 κύτταρα 

12 Ανώμαλο 
>2 κενοτόπια, Κενοτό-

πιο 
  Ανώμαλο  

13 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

14 Φυσιολογικό Κενοτόπιο   Ανώμαλο  

15 
–  

 
 – 

Καρφιτσοκέ-
φαλο 

16 Ανώμαλο Μικρή   Ανώμαλο  

17 Ανώμαλο Μεγάλη   Ανώμαλο  

18 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

19 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

20 
Ανώμαλο >2 κενοτόπια 

Ελαττωματική 
έκφυση  Ανώμαλο 

 

21 Φυσιολογικό >70% ακρόσωμα   Ανώμαλο  

22 Ανώμαλο >70% ακρόσωμα   Ανώμαλο  

23 
Ανώμαλο 

<40% ακρόσωμα, 
Μικρή 

 
 Ανώμαλο 

 

24 
Ανώμαλο 

<40% ακρόσωμα, 

Μικρή 
 

 Ανώμαλο 
 

25 
Ανώμαλο 

<40% ακρόσωμα, 
Μικρή 

 
 Ανώμαλο 

 

26 Ανώμαλο >70% ακρόσωμα   Ανώμαλο  

27 Ανώμαλο 
<40% ακρόσωμα, 
>2 κενοτόπια 

Ακανόνιστος  Ανώμαλο  

28 Φυσιολογικό >2 κενοτόπια   Ανώμαλο  

29 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

30 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

31 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

32 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

33 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

34 Ανώμαλο <40% ακρόσωμα Παχύς  Ανώμαλο  

35 
Ανώμαλο  

Παχύς, Τσακι-
σμένος  Ανώμαλο 

 

36 
–  

 
 – 

Καρφιτσοκέ-

φαλο 
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 4 

Σπερματο-

ζωάριο 

Σχήμα κεφα-

λής 

Άλλα σχόλια 

για την κεφαλή 

Σχολιασμός 

αυχένα 

Σχολια-
σμός κύ-

ριου 
τμήμα-
τος 

Συνολικός 
χαρακτηρι-

σμός σπερ-
ματοζωα-
ρίου 

Σχόλια 

1 Ανώμαλο Επίπεδη Παχύς  Ανώμαλο  

2 Φυσιολογικό  
Παχύς,  
Τσακισμένος  Ανώμαλο  

3 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

4 Φυσιολογικό  
Παχύς,  

Τσακισμένος  Ανώμαλο  

5 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

6 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

7 Ανώμαλο Ακανόνιστη   Ανώμαλο  

8 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

9 Φυσιολογικό  
Ελαττωματική 
έκφυση, Τσα-
κισμένος  Ανώμαλο  

10 Φυσιολογικό  
Παχύς,  
Τσακισμένος  Ανώμαλο  

11 Ανώμαλο Κενοτόπιο   Ανώμαλο  

12 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

13 Ανώμαλο 
<40% ακρό-
σωμα,  
>2 κενοτόπια 

Παχύς 
 

Ανώμαλο 
 

14 Φυσιολογικό  Ακανόνιστος  Ανώμαλο  

15 Φυσιολογικό  
Ελαττωματική 
έκφυση  Ανώμαλο  

16 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

17 Φυσιολογικό  

Ελαττωματική 

έκφυση, Πα-
χύς  Ανώμαλο  

18 Φυσιολογικό  
Παχύς, πολύ 
μακρύς  Ανώμαλο  

19 Φυσιολογικό 
<40% ακρό-

σωμα 

Ελαττωματική 

έκφυση  Ανώμαλο  

20 Φυσιολογικό 
<40% ακρό-
σωμα Ακανόνιστος  Ανώμαλο  
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 5 

Σπερματο-

ζωάριο 

Σχήμα κεφα-

λής 

Άλλα σχόλια 
για την κε-

φαλή 

Σχολιασμός αυ-

χένα 

Σχολιασμός κύ-

ριου τμήματος 

Συνολικός χαρα-
κτηρισμός σπερ-

ματοζωαρίου 

Σχόλια 

1 Ανώμαλο 
 

> ενός τρίτου 

της κεφαλής  Ανώμαλο 

> ενός τρίτου 

της κεφαλής 

2 Φυσιολογικό  Τσακισμένος Φυσιολογικό Ανώμαλο  

3 Ανώμαλο 
>70% ακρό-
σωμα  Περιελυγμένο Ανώμαλο  

4 Φυσιολογικό  Τσακισμένος Φυσιολογικό Ανώμαλο  

5 Φυσιολογικό  Παχύς Περιελιγμένο Ανώμαλο  

6 Ανώμαλο Κενοτόπιο  Τυλιγμένο Ανώμαλο  

7 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

8 Φυσιολογικό   Διπλό Ανώμαλο  

9 Ανώμαλο   Τυλιγμένο Ανώμαλο  

10 Ανώμαλο 
 

Τσακισμένος, 
Ελαττωματική 
έκφυση Τυλιγμένο Ανώμαλο  

11 Φυσιολογικό  Παχύς Τσακισμένο Ανώμαλο  

12 Φυσιολογικό  Τσακισμένος Φυσιολογικό Ανώμαλο  
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 6 

Σπερμα-

τοζωάριο 

Σχήμα κεφα-

λής 

Άλλα σχόλια 
για την κε-

φαλή 

Σχολιασμός 

αυχένα 

Σχολιασμός κύ-

ριου τμήματος 

Συνολικός χα-
ρακτηρισμός 

σπερματοζωα-
ρίου 

Σχόλια 

1 
Φυσιολογικό 

<40% ακρό-

σωμα Παχύς Φυσιολογικό Ανώμαλο  

2 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

3 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

4 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

5 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

6 

    

Δεν ταξινομή-
θηκε Ανώμαλο σπερ-

ματοζωάριο 

7 Ανώμαλο  Παχύς Τυλιγμένο Ανώμαλο  

8 
     

Επιθηλιακό κύτ-

ταρο 

9 

Φυσιολογικό  

Παχύς, Ελατ-
τωματική έκ-

φυση  Ανώμαλο  

10 
Ανώμαλο 

<40% ακρό-
σωμα Παχύς  Ανώμαλο  

11 Φυσιολογικό 

 

Παχύς 

 

Ανώμαλο Εκφυλλισμένο 
μακροφάγο; 

12       

13      Πολύμορφο 

14 Ανώμαλο Απιοειδής   Ανώμαλο  

15 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

16 
Ανώμαλο 

<40% ακρό-
σωμα   Ανώμαλο  

17 Ανώμαλο Κυκλική  Δεν εντοπίστηκε Ανώμαλο Ελεύθερη κεφαλή 

18 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

19 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

20 Φυσιολογικό 

   

Φυσιολογικό Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 

φυσιολογικό  

21 Ανώμαλο Επίπεδη   Ανώμαλο  

22      Βάκιλος 

23 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

24 Φυσιολογικό  Παχύς Τυλιγμένο Ανώμαλο  

25 Ανώμαλο Άμορφη   Ανώμαλο  

26      Σπερματίδα 

27      Πολύμορφο 
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 7 

Σπερμα-

τοζωάριο 

Σχήμα κεφα-

λής 

Άλλα σχόλια για την 

κεφαλή 

Σχολιασμός  

αυχένα 

Σχολιασμός 
κύριου τμήμα-

τος (ουράς) 

Συνολικός χαρα-
κτηρισμός σπερ-

ματοζωαρίου 

Σχόλια 

1 Φυσιολογικό 2 κενοτόπια 
  

Φυσιολογικό 
 

2 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

3 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

4 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

5 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-

νές κύτταρο είναι 
φυσιολογικό  

6 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

7 Φυσιολογικό 
Κυτταροπλασματικό 
κενό στην επιφάνεια   

Φυσιολογικό  

8 Φυσιολογικό  

Κυτταρο-πλα-

σματική στα-
γόνα  Φυσιολογικό 

< ενός τρίτου της 
κεφαλής 

9 Ανώμαλο  

Παχύς, 

> ενός τρίτου  
της κεφαλής  Ανώμαλο 

> ενός τρίτου της 
κεφαλής 

10 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

11 Φυσιολογικό Κενοτόπιο  Περιελυγμένο Ανώμαλο  

12 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 
φυσιολογικό  

13 Φυσιολογικό Κενοτόπιο 
  

Φυσιολογικό  

14 
Φυσιολογικό Κενοτόπιο 

  
Φυσιολογικό  

15 Ανώμαλο <40% ακρόσωμα Παχύς  Φυσιολογικό  

16 Ανώμαλο <40% ακρόσωμα   Φυσιολογικό  

17 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

18 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

19 Φυσιολογικό  Παχύς Μικρή Ανώμαλο  

20 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

21 Φυσιολογικό >2 κενοτόπια 
  

Ανώμαλο  

22 Ανώμαλο κυκλική    Ανώμαλο  

23 Ανώμαλο κυκλική    Ανώμαλο  

24 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

25 

     

Κεφαλή του σπερ-
ματοζωαρίου στο 

κυτταρόπλασμα; 

26 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

27 Φυσιολογικό 
Χωρίς 
ακρόσωμα  Τυλιγμένο Ανώμαλο 

 

28 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

29 Ανώμαλο Κυκλική    Ανώμαλο  

30 Φυσιολογικό Κενοτόπιο 
  

Ανώμαλο  
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31 Ανώμαλο 

Κωνική,Κενοτόπιο   

Ανώμαλο  

32 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 
φυσιολογικό  

33 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

34 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-

νές κύτταρο είναι 
φυσιολογικό  

35 Ανώμαλο  Παχύς Τσακισμένο Ανώμαλο  

36 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 

φυσιολογικό  

37 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 

φυσιολογικό  

38 Ανώμαλο Κυκλική    Ανώμαλο  

39 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

40 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

41 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

42 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

43 Φυσιολογικό <40% ακρόσωμα   Ανώμαλο  

44  Εκτός εστίασης   Ανώμαλο Δεν αξιολογήθηκε 

45 Ανώμαλο Κυκλική    Ανώμαλο  

46 Ανώμαλο Κυκλική    Ανώμαλο  

47 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

48 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 

φυσιολογικό  
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 8 



99 

 

 

 

 

 

Σπερ-
ματο- 
ζωά-

ριο 

Σχήμα κεφα-
λής 

Άλλα σχόλια για 
την κεφαλή 

Σχολιασμός αυχένα 
Σχολιασμός 
κύριου τμήμα-

τος (ουράς) 

Συνολικός χαρα-
κτηρισμός σπερ-

ματοζωαρίου 

Σχόλια 

1 Φυσιολογικό   Φυσιολογικό Φυσιολογικό  

2 Φυσιολογικό 
>2 κενοτόπια  

Φυσιολογικό Ανώμαλο 
 

3 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

4 Φυσιολογικό   Φυσιολογικό Φυσιολογικό  

5 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

6 

Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 

φυσιολογικό  

7 

Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 

φυσιολογικό  

8 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

9 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

10 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

11 Φυσιολογικό Κενοτόπιο 

  

Ανώμαλο 

 

12 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

13 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

14 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-

νές κύτταρο είναι 
φυσιολογικό  

15 Ανώμαλο Άμορφη  Ελαττωματικό Ανώμαλο  

16 

Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογε-
νές κύτταρο είναι 

φυσιολογικό  

17 Ανώμαλο >70% ακρόσωμα Παχύς,> ενός τρίτου 

της κεφαλής  

Ανώμαλο 
> ενός τρίτου της 

κεφαλής 

18 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

19      Καρφιτσοκέφαλο 

20 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

21 Φυσιολογικό Κενοτόπιο   Ανώμαλο  

22 Ανώμαλο Κωνική 
Παχύς,> ενός τρίτου 
της κεφαλής 

 Ανώμαλο 
> ενός τρίτου της 

κεφαλής 

23 Ανώμαλο Επίπεδη Παχύς  Ανώμαλο  

24 Φυσιολογικό >2 κενοτόπια 
  Ανώμαλο  

25 Ανώμαλο Κυκλική    Ανώμαλο  

26 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

27 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

28 Φυσιολογικό >2 κενοτόπια, 
>70% ακρόσωμα   

Ανώμαλο 
 

29 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

30 Φυσιολογικό >70% ακρόσωμα   Ανώμαλο  

31 Ανώμαλο Απιοειδής   Ανώμαλο  
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 9 

 

Σπερ-
ματο- 
ζωά-

ριο 

Σχήμα κεφα-
λής 

Άλλα σχόλια για 
την κεφαλή 

Σχολιασμός αυχένα 

Σχολιασμός 
κύριου τμή-
ματος (ου-

ράς) 

Συνολικός χαρα-
κτηρισμός σπερ-

ματοζωαρίου 

Σχόλια 

1 Ανώμαλο   Τυλιγμένο Ανώμαλο  

2  Επικαλυμμένη     Δεν αξιολογήθηκε 

3 Ανώμαλο <40% ακρόσωμα   Ανώμαλο  

4 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-
ταρο είναι Φυσιολογικό  

5 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-

ταρο είναι Φυσιολογικό  

6 Φυσιολογικό >70% ακρόσωμα Ελαττωματική έκφυση  Ανώμαλο  

7 Φυσιολογικό  Ελαττωματική έκφυση  Ανώμαλο  

8 Φυσιολογικό >70% ακρόσωμα Ελαττωματική έκφυση  Ανώμαλο  

9 Ανώμαλο Κενοτόπιο   Ανώμαλο  

10 Φυσιολογικό >2 κενοτόπια Παχύς 
 

Ανώμαλο 
 

11 
Ανώμαλο  

Παχύς, > ενός τρίτου της 
κεφαλής  Ανώμαλο > ενός τρίτου της κεφαλής 

12 Ανώμαλο 

 

Παχύς,Ελαττωματική έκ-
φυση, 
> ενός τρίτου της κεφα-

λής  

Ανώμαλο > ενός τρίτου της κεφαλής 

13 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-
ταρο είναι φυσιολογικό  

14 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

15 Φυσιολογικό   Φυσιολογικό Φυσιολογικό  

16 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

17 Ανώμαλο 
Κωνική,3 κενοτό-

πια,Κενοτόπιο   
Ανώμαλο 

 

18 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

19 Ανώμαλο Κενοτόπιο>20%   Ανώμαλο  

20 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

21 Φυσιολογικό Κενοτόπιο   Ανώμαλο  

22 Ανώμαλο Άμορφη  Τσακισμένο Ανώμαλο  

23 Ανώμαλο Κωνική   Διπλό Ανώμαλο  

24 Ανώμαλο Κενοτόπιο   Ανώμαλο  

25 Φυσιολογικό >2 κενοτόπια   Ανώμαλο  

26 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-
ταρο είναι φυσιολογικό  

27 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

28 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-

ταρο είναι φυσιολογικό  

29  Επικαλυμμένη     Δεν αξιολογήθηκε 

30  Επικαλυμμένη     Δεν αξιολογήθηκε 

31 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-
ταρο είναι φυσιολογικό  

32 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-
ταρο είναι φυσιολογικό  

33 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-

ταρο είναι φυσιολογικό  

34 
Φυσιολογικό  Παχύς 

Παχύ,Τυλιγ-
μένο Ανώμαλο  

35 
Ανώμαλο 

1 πλευρά όχι κυ-
κλική   Ανώμαλο  

36 Φυσιολογικό <40% ακρόσωμα   Ανώμαλο  

37  Επικαλυμμένη     Δεν αξιολογήθηκε 
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 10 

Σπερμα-

τοζωά-
ριο 

Σχήμα κεφαλής 

Άλλα σχόλια  

για την κε-
φαλή 

Σχολιασμός 

αυχένα 

Σχολια-
σμός κύ-

ριου τμή-
ματος 
(ουράς) 

Συνολικός χαρα-

κτηρισμός σπερμα-
τοζωαρίου 

Σχόλια 

1 
Φυσιολογικό  

Ελαττωματική 
έκφυση  Ανώμαλο  

2 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-

ταρο είναι φυσιολογικό  

3 Ανώμαλο Απιοειδής   Ανώμαλο  

4 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

5 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

6 
Ανώμαλο Απιοειδής 

> ενός τρίτου 
της κεφαλής 

Τσακι-
σμένο Ανώμαλο > ενός τρίτου της κεφαλής 

7 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

8 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

9 Φυσιολογικό 3 κενοτόπια   Ανώμαλο  

10 
Ανώμαλο Κωνική 

Παχύς, 

> ενός τρίτου 
της κεφαλής  Ανώμαλο > ενός τρίτου της κεφαλής 

11 
Ανώμαλο 

Κωνική, 

<40% ακρό-
σωμα  

Τσακι-
σμένο Ανώμαλο  

12      Μονοκύτταρα 

13      πολυμορφοπύρηνα 

14      Πολυμορφοπύρηνα 

15      Μονοκύτταρα 

16 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

17 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-

ταρο είναι φυσιολογικό  

18 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

19 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

20 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-

ταρο είναι φυσιολογικό  

21 Ανώμαλο άμορφη   Ανώμαλο  

22 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-
ταρο είναι φυσιολογικό  

23 
Ανώμαλο Κωνική Παχύς 

Τσακι-

σμένο Ανώμαλο  

24 
 

Επικαλυμ-
μένη    Δεν αξιολογήθηκε 

25 Ανώμαλο Κωνική    Ανώμαλο  

26 Ανώμαλο Άμορφη 

Παχύς,> ενός 

τρίτου της κε-
φαλής  

Ανώμαλο > ενός τρίτου της κεφαλής 

27 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

28 Ανώμαλο Άμορφη Παχύς  Ανώμαλο  

29 Ανώμαλο Κενοτόπιο   Ανώμαλο  

30 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

31 
Ανώμαλο  Παχύς 

Τυλιγ-
μένο Ανώμαλο  

32 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

33 
 

Επικαλυμ-
μένη    Δεν αξιολογήθηκε 

34 
 

Επικαλυμ-
μένη    Δεν αξιολογήθηκε 



104 

 

 

 

 

 

35 

Ανώμαλο 

Άμορφη, 
Χωρίς ακρό-

σωμα Παχύς  Ανώμαλο  

36 
Φυσιολογικό 

<40% ακρό-
σωμα   Ανώμαλο  

37 Ανώμαλο Απιοειδής Παχύς Διπλό Ανώμαλο  

38 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-

ταρο είναι φυσιολογικό  

39 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

40 
Ανώμαλο 

<40% ακρό-
σωμα   Ανώμαλο  

41 
Ανώμαλο  Παχύς 

Τσακι-

σμένο Ανώμαλο  

42 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές κύτ-

ταρο είναι φυσιολογικό  

43 Φυσιολογικό 
2 κενοτόπια, 
<40% ακρό-

σωμα   

Ανώμαλο 

 

44 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

45 Ανώμαλο 
 

Παχύς, 
> ενός τρίτου 
της κεφαλής  

Ανώμαλο > ενός τρίτου της κεφαλής 

46 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 11 

Σπερμα-
τοζωά-
ριο 

Σχήμα κεφαλής 
Άλλα σχόλια  
για την κε-
φαλή 

Σχολια-
σμός αυ-
χένα 

Σχολιασμός 
κύριου τμή-
ματος (ου-
ράς) 

Συνολικός 
χαρακτηρι-
σμός σπερ-
ματοζωαρίου 

Σχόλια 

1 
Ανώμαλο  

Ελαττωμα-

τική έκφυση  Ανώμαλο  

2 
Ανώμαλο  

Ελαττωμα-

τική έκφυση  Ανώμαλο  

3 Φυσιολογικό  Παχύς Περιελιγμένο Ανώμαλο  

4 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

5 Ανώμαλο 
>2 κενοτόπια,  
<40% ακρό-

σωμα 

Παχύς  Ανώμαλο 

 

6 Φυσιολογικό   Περιελιγμένο Ανώμαλο  

7 
Ανώμαλο  

Ελαττωμα-
τική έκφυση  

Ανώμαλο 
 

8 Φυσιολογικό   Περιελιγμένο Ανώμαλο  

9 

Ανώμαλο 

>70% ακρό-
σωμα, 

Κωνική   

Ανώμαλο 

 

10 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

11 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

12 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

13 
Φυσιολογικό 

<40% ακρό-
σωμα Παχύς  

Ανώμαλο 
 

14 Ανώμαλο Κωνική 

Παχύς 
,> ενός τρί-
του της κε-

φαλής  

Ανώμαλο 
> ενός τρίτου 
 της κεφαλής 

15 Ανώμαλο Κωνική Παχύς  Ανώμαλο  

16 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

17 Ανώμαλο Άμορφη Παχύς  Ανώμαλο  

18 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

19 Φυσιολογικό    Ανώμαλο  

20 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

21 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

22 
Φυσιολογικό 

>70% ακρό-
σωμα  

Περιελυγ-
μένο Ανώμαλο  

23 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

24 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

25 
     

Πολυμορφοπύ-
ρηνο 

26 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

27 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

28 
Φυσιολογικό 

>70% ακρό-
σωμα   Ανώμαλο  

29      Μονοκύτταρο 

30 
     

Πολυμορφοπύ-
ρηνο 

31      Μονοκύτταρο 

32 
     

Πολυμορφοπύ-

ρηνο 

33      Μονοκύτταρο 
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 12 

Σπερμα-

τοζωάριο 
Σχήμα κεφαλής 

Άλλα σχόλια  

για την κεφαλή 

Σχολιασμός αυ-

χένα 

Σχολιασμός 
κύριου τμή-

ματος (ου-
ράς) 

Συνολικός χαρα-
κτηρισμός σπερμα-

τοζωαρίου 

Σχόλια 

1 
Φυσιολογικό 

>70% ακρό-

σωμα   Ανώμαλο  

2 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

3 
Ανώμαλο 

>70% ακρό-
σωμα   Ανώμαλο  

4 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές 

κύτταρο είναι φυσιο-
λογικό  

5 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

6 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

7  εκτός εστίασης Παχύς  Ανώμαλο Δεν αξιολογήθηκε 

8 Ανώμαλο 

 

Παχύς, 

Τσακισμένος 
 

Ανώμαλο 

 

9 
    Ανώμαλο 

Εκφυλλισμένο λευ-

κοκύτταρο 

10 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

11 Ανώμαλο κυκλική  Τυλιγμένο Ανώμαλο  

12 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

13 Ανώμαλο Κωνική Τσακισμένος  Ανώμαλο  

14 
Ανώμαλο  

Ελαττωματική έκ-
φυση  Ανώμαλο  

15      Πολυμορφοπύρηνο 

16 Ανώμαλο Άμορφη   Ανώμαλο  

17 Ανώμαλο   Τυλιγμένο Ανώμαλο  

18 Ανώμαλο  Παχύς Τυλιγμένο Ανώμαλο  

19 Φυσιολογικό   Διπλό Ανώμαλο  

20 Ανώμαλο  Παχύς  Ανώμαλο  

21  Επικαλυμμένη    Δεν αξιολογήθηκε 

22 Ανώμαλο Απιοειδής   Ανώμαλο  

23 Φυσιολογικό    Φυσιολογικό  

24 Ανώμαλο    Ανώμαλο Καρφιτσοκέφαλο 

25 Ανώμαλο Άμορφη  Τσακισμένο Ανώμαλο  

26 
Ανώμαλο Άμορφη 

Παχύς, 
Τσακισμένος  Ανώμαλο  

27 Φυσιολογικό  Παχύς  Ανώμαλο  

28 
Φυσιολογικό    Φυσιολογικό 

Εάν το πρωτογενές 

κύτταρο είναι Φυ-
σιολογικό  

29 Ανώμαλο Κωνική   Ανώμαλο  

30 Ανώμαλο Κυκλική   Ανώμαλο  

31 Φυσιολογικό  Τσακισμένος Επικαλυμμένο Δεν αξιολογήθηκε 

32 
Φυσιολογικό  

Παχύς, 
Τσακισμένος  Ανώμαλο  

33 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

34 Ανώμαλο    Ανώμαλο  

35 Φυσιολογικό  Τσακισμένος  Ανώμαλο  

36      Πολυμορφοπύρηνο 

37      Πολυμορφοπύρηνο 
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38      Πολυμορφοπύρηνο 
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 13 

Κύτταρο Είδος κυττάρου 

1 Μακροφάγο 

2 Ανώμαλο σπερματοζωάριο 

3 κυτταρόπλασμα 

4 Ανώμαλο σπερματοζωάριο 

5 Σπερματοκύτταρο 

6 Ανώμαλο σπερματοζωάριο 

7 
Ανώμαλο σπερματοζωάριο 
κεφαλή μέσα στο κυτταρόπλασμα 

8 Κυτταρόπλασμα 

9 Διαιρούμενη σπερματίδα 

10 Σπερματοκύτταρο 

11 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

12 Σπερματίδα 

13 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

14 Διαιρούμενο σπερματοκύτταρο 

15 Κυτταρόπλασμα 

16 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

17 Διαιρούμενο σπερματοκύτταρο 

18 Ανώμαλο σπερματοζωάριο 

19 Κυτταρόπλασμα 

20 Ανώμαλο σπερματοζωάριο 

21 Σπερματίδα 

22 Μακροφάγο εν ώρα φαγοκυττάρωσης 

23 Σπερματοκύτταρο 

24 Κυτταρόπλασμα 
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Αξιολόγηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων στην αντικειμενοφόρο πλάκα 14 

Κύτταρο Είδος κυττάρου 

1 Μακροφάγο 

2 Ανώμαλο σπερματοζωάριο 

3 (Διαιρούμενη) σπερματίδα 

4 (Διαιρούμενη) σπερματίδα 

5 Κυτταρόπλασμα 

6 Χωρίς ταξινόμηση 

7 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

8 Εκφυλλισμένη σπερματίδα; 

9 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

10 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

11 Μακροφάγο 

12 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

13 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

14 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

15 Εκφυλλισμένη σπερματίδα 

16 Μακροφάγο 

 

2.17 Μικροσκόπηση επιχρίσματος μορφολογίας σπέρματος 

2.17.1 Μικροσκόπηση της μορφολογίας του φυσιολογικού σπέρματος/των φυσιολογικών 
σπερματοζωαρίων 

Μπορεί να είναι αρκετός ο υπολογισμός μόνο του ποσοστού των φυσιολογικών 
σπερματοζωαρίων. Σε αυτό το παράδειγμα αξιολόγησης της μορφολογίας, λαμβάνο-
νται υπόψη οι λειτουργικές περιοχές των σπερματοζωαρίων. Δεν είναι απαραίτητο 
να διακριθούν όλες οι παραλλαγές του μεγέθους και του σχήματος της κεφαλής ή οι 
διάφορες ανωμαλίες του αυχένα και της ουράς. 

Η μορφολογική εκτίμηση θα πρέπει να εκτελείται για κάθε οπτικά προσπελάσιμο 
σπερματοζωάριο σε αρκετές, συστηματικά, επιλεγμένες περιοχές της αντικειμενοφό-
ρου πλάκας, για να αποφευχθεί η μεροληπτική επιλογή συγκεκριμένων σπερματο-
ζωαρίων. 

• Μικροσκοπήστε την αντικειμενοφόρο πλάκα χρησιμοποιώντας οπτικό φωτεινό 
πεδίο σε μεγέθυνση ×1000 με κεδρέλαιο. 

• Αξιολογήστε όλα τα σπερματοζωάρια σε κάθε πεδίο, μετακινούμενοι από ένα μι-
κροσκοπικό πεδίο σε άλλο. 

• Μικροσκοπήστε τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια από κάθε παρασκεύασμα του 
ίδιου δείγματος, προκειμένου να περιοριστεί το σφάλμα δειγματοληψίας (βλέπε 
Πλαίσιο 2.5). 

• Μετρήστε χωριστά τον αριθμό των φυσιολογικών και των ανώμαλων σπερματο-
ζωαρίων με τη βοήθεια ενός μηχανικού μετρητή (κυττάρων). 

• Επαναλάβετε την αξιολόγηση με τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια, κατά προτί-
μηση σε άλλη αντικειμενοφόρο πλάκα (με παρασκεύασμα του ίδιου δείγματος), 
αλλιώς εναλλακτικά στην ίδια αντικειμενοφόρο πλάκα. 

• Συγκρίνετε τα ποσοστά των φυσιολογικών μορφολογικά μορφών από τις δύο α-
νεξάρτητες αξιολογήσεις. 
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• Υπολογίστε τον μέσο όρο και τη διαφορά των δύο ποσοστών των φυσιολογικών 
μορφών από τις δύο μετρήσεις. 

• Αποδεχτείτε ή όχι την διαφορά από τον Πίνακα 2.1 ή την Εικ. Α7.2, Παράρτημα 7 
(το καθένα ένα δείχνει τη μέγιστη διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών που ανα-
μένεται να συμβεί στο 95% των δειγμάτων, λόγω σφάλματος δειγματοληψίας και 
μόνο). 

• Αν η διαφορά μεταξύ των ποσοστών είναι αποδεκτή, να αναφέρετε το μέσο πο-
σοστό της φυσιολογικής μορφολογίας. Αν η διαφορά είναι πιο υψηλή, επαναλά-
βατε την αξιολόγηση στις ίδιες αντικειμενοφόρες πλάκες (βλέπε Πλαίσιο 2.6). 

• Γράψτε την έκθεση αποτελεσμάτων το μέσο ποσοστό των φυσιολογικών μορφών 
στρογγυλεμένων στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 

Σημείωση 1: Μετρήστε μόνο τα άθικτα σπερματοζωάρια, δηλαδή εκείνα που έχουν 
από κεφαλή και ουρά (βλέπε Ενότητα 2.7.3), δεδομένου ότι μόνο τα άθικτα σπερμα-
τοζωάρια υπολογίζονται για τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων. Μην υπολογί-
ζετε ανώριμα γεννητικά (στρογγυλά) κύτταρα. 
 
Σημείωση 2: Μην υπολογίζετε σπερματοζωάρια που επικαλύπτονται και αυτά που 
όπου απλά φαίνεται η κεφαλή τους σε μία άκρη: αυτά δε μπορούν να αξιολογηθούν 
επαρκώς. Κανονικά αυτά δε θα πρέπει να είναι παρόντα σε ένα καλό επίχρισμα 
(βλέπε Ενότητα 2.13.2.1), αλλά ίσως προκύψουν όταν υπάρχουν υπολείμματα και 
μεγάλες ποσότητες σωματιδιακού υλικού (όπως σε ιξώδες σπέρμα: βλέπε Ενότητα 
2.13.2.3). Αυτά τα δείγματα θα πρέπει να πλυθούν (βλέπε Ενότητα2.13.2.4) και να 

ελεγχθούν πριν την χρώση τους. 
 

2.17.2 Πραγματικά παραδείγματα 

Παράδειγμα 1. Τα ποσοστά των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία σε 
δύο μετρήσεις των 200 σπερματοζωαρίων είναι 18% και 9%. Ο στρογγυλοποιημένος 
μέσος όρος είναι 14% και η διαφορά είναι 9%. Από τον Πίνακα 2.1, φαίνεται πως για 
τον μέσο όρο των 14%, η διαφορά έως 7% αναμένεται να συμβεί κατά τύχη και μόνο. 
Καθώς η μετρούμενη διαφορά το υπερβαίνει αυτό, τα αποτελέσματα απορρίπτονται 
και οι αντικειμενοφόρες πλάκες επαναξιολογούνται. 

Παράδειγμα 2. Τα ποσοστά των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία σε 
δύο μετρήσεις των 200 σπερματοζωαρίων είναι 10 και 14. Ο στρογγυλοποιημένος 
μέσος όρος είναι 12% και η διαφορά είναι 4%. Από τον Πίνακα 2.1, φαίνεται πως για 
ένα μέσο όρο των 12%, μια διαφορά έως 7% θα πρέπει να αναμένεται να συμβεί 
κατά τύχη και μόνο. Καθώς η μετρούμενη διαφορά είναι μικρότερη από αυτό, τα α-
ποτελέσματα θεωρούνται αποδεκτά και η μέση τιμή δίνεται πλέον ως απάντηση στον 
ασθενή, και συγκεκριμένα 12% φυσιολογικές μορφές. 

2.17.3 Κατώτερο όριο αναφοράς 

Το κατώτερο όριο αναφοράς των φυσιολογικών μορφών είναι 4% (5ο εκατοστημόριο, 
95% CI: 3.0-4.0). 

Σχόλιο: Ο συνολικός αριθμός των μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων 
στην εκσπερμάτιση έχει μεγάλη βιολογική σημασία. Υπολογίζεται από το γινόμενο 
του συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση (βλέπε Ενό-
τητα 2.8.7) επί το ποσοστό ων φυσιολογικών μορφών. 

2.17.4 Μικροσκόπηση της μορφολογίας του μη φυσιολογικού σπέρματος/των ανώμαλων 
σπερματοζωαρίων 

Η κατηγοριοποίηση όλων των ανώμαλων μορφών των σπερματοζωαρίων πιθανό-
τατα έχει διαγνωστικό ή ερευνητικό όφελος. Αν είναι επιθυμητό, σημειώστε τη φύση 
των ανωμαλιών και υπολογίστε το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με ανωμαλίες 
στην κεφαλή (%H), στον αυχένα ή διάμεσο τμήμα (%M), στην ουρά ή κύριο τμήμα 
(%P), και εκείνων με κυτταροπλασματικό υπόλοιπο (%C). 
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας πολυψήφιος μηχανικός μετρητής (κυττάρων) χρησι-
μοποιώντας ένα ψηφίο για τις φυσιολογικές μορφές, ένα για τις ανώμαλες μορφές, 
και ένα για κάθε μία από τις τέσσερις ανώμαλες κατηγορίες (H, M, P, C). Ένας τέτοιος 
μετρητής επιτρέπει κάθε σπερματοζωάριο να μετρηθεί μόνο μία φορά, και κάθε μία 
από τις ανωμαλίες του να καταμετρηθεί ξεχωριστά. 

• Από την τελική αξιολόγηση των 400 σπερματοζωαρίων, είναι δυνατόν να λάβετε 
το ποσοστό των φυσιολογικών και των ανώμαλων σπερματοζωαρίων (το άθροι-
σμα των δύο ποσοστών θα πρέπει να είναι 100%), καθώς και το ποσοστό κάθε 
τύπου ανωμαλίας, δηλαδή %H, %M, %P και %C (το άθροισμα των ποσοστών 
αυτών δεν θα είναι 100%). 

• Το ποσοστό των σπερματοζωαρίων σε αυτές τις κατηγορίες ανωμαλιών λαμβά-
νεται διαιρώντας το συνολικό αριθμό των ανώμαλων σπερματοζωαρίων με μία 
συγκεκριμένη ανωμαλία δια το συνολικό αριθμό των φυσιολογικών και ανώμα-
λων σπερματοζωαρίων πολλαπλασιάζοντας ×100, Αυτά τα νούμερα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστούν πολλαπλοί δείκτες ανωμαλιών 
(βλέπε Ενότητα 3.1). 

2.17.5 Πραγματικό παράδειγμα 

Παράδειγμα. Από τα 200 σπερματοζωάρια που καταμετρήθηκαν με ένα εξαψήφιο 
μηχανικό μετρητή (κυττάρων) στην 1η αντικειμενοφόρο πλάκα, 42 σπερματοζωάρια 
καταγράφηκαν ως φυσιολογικά και 158 ως ανώμαλα. Από τα 158 ανώμαλα σπερμα-
τοζωάρια, 140 έχουν ανωμαλίες κεφαλής, 102 έχουν ανωμαλίες αυχένα, 30 έχουν 
ανωμαλίες ουράς, και 44 έχουν κυτταροπλασματικό υπόλοιπο. Τα αποτελέσματα 
από την 2η αντικειμενοφόρο πλάκα είναι 36 φυσιολογικά και 164 ανώμαλα σπερμα-
τοζωάρια, από τα οποία 122 έχουν ανωμαλίες κεφαλής, 108 ανωμαλίες αυχένα, 22 
ανωμαλίες ουράς, και 36 κυτταροπλασματικό υπόλοιπο.  

Μόνο η φυσιολογική κατηγορία συγκρίνεται για την αποδοχή των δύο μετρήσεων των 
δύο αντικειμενοφόρων πλακών. Η 1η αντικειμενοφόρος πλάκα έχει 21% φυσιολογικά 
σπερματοζωάρια και η 2η αντικειμενοφόρος πλάκα έχει 18%. Ο μέσος όρος των δύο 
αυτών τιμών είναι 19,5% (που στρογγυλοποιείται σε 20%), και η διαφορά είναι 3%. 
Από τον Πίνακα 2.1, φαίνεται ότι, για ένα μέσο όρο των 20%, μια διαφορά μέχρι 8% 
θα πρέπει να αναμένεται να συμβεί κατά τύχη και μόνο. Καθώς η μετρούμενη δια-
φορά είναι μικρότερη από αυτή, τα αποτελέσματα θεωρούνται αποδεκτά και οι μέσες 
τιμές δίνονται πλέον ως απάντηση στον ασθενή: φυσιολογικές μορφές (42 + 36)/400 
= 20%, ανώμαλες κεφαλές (140 + 122)/400 = 66%, ανώμαλοι αυχένες (102 + 
108)/400 = 53%, ανώμαλες ουρές (30 + 22)/400 = 13%, και ποσοστό με κυτταρο-
πλασματικό υπόλοιπο (44 + 36)/400 = 20%. 

Σημείωση: Αυτές οι κατηγορίες δεν αθροίζονται σε 100% αφού κάθε ανωμαλία κατα-
μετρείται ξεχωριστά και μερικά σπερματοζωάρια έχουν πολλαπλές ανωμαλίες.  
 
Σχόλιο: Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των ανώμαλων σπερματοζωαρίων, με ποικί-
λους δείκτες που συνδυάζουν τον αριθμό των ανωμαλιών σε κάθε περιοχή για κάθε 
μη φυσιολογικό/ανώμαλο σπερματοζωάριο, δίνεται στην Ενότητα 3.1.1. 

 

2.17.6 Αξιολόγηση συγκεκριμένων ανωμαλιών του σπέρματος 

Ενίοτε, πολλά σπερματοζωάρια θα έχουν μια συγκεκριμένη δομική ανωμαλία. Για 
παράδειγμα, το ακρόσωμα ίσως αποτύχει να αναπτυχθεί, και έτσι να οδηγήσει στην 
ανωμαλία μικρής στρογγυλής κεφαλής» ή «στρογγυλοζωοσπερμία». Αν η βασική 
πλάκα αποτύχει να συνδέσει τον πυρήνα στον αντίθετο πόλο με το ακρόσωμα κατά 
την σπερματογένεση, οι κεφαλές ααπορροφούνται και βλέπουμε στο σπέρμα μόνο 
ουρές (σπερματοζωάρια με κεφάλι μεγέθους καρφίτσας ή καρφιτσοκέφαλα). 
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Σημείωση 1: Τα σπερματοζωάρια χωρίς κεφαλή (οι ελεύθερες ουρές) δεν υπολογί-
ζονται ως σπερματοζωάρια με ανωμαλία κεφαλής, καθώς δεν έχουν χρωματίνη ή 
κάποια δομή κεφαλής μπροστά από την βασική πλάκα. 
 
Σημείωση 2: Επειδή οι ελεύθερες ουρές (σπερματοζωάρια χωρίς κεφαλή) και οι ε-
λεύθερες κεφαλές δεν μετρούνται ως σπερματοζωάρια (που ορίζονται ως εκείνα που 
έχουν από μία κεφαλή και μία ουρά, βλέπε Ενότητα 2.7.3), οι ανωμαλίες αυτές δεν 
θεωρούνται ανωμαλίες σπέρματος. 

Οι άντρες, των οποίων όλα τα σπερματοζωάρια παρουσιάζουν μία από αυτές τις 
ανωμαλίες, είναι συνήθως μη γόνιμοι. Τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες, αλλά είναι 
σημαντικό να ταυτοποιηθούν και να αναφερθούν σωστά. Συνεπώς αναφέρετε την 
παρουσία συγκεκριμένων ανωμαλιών σπερματοζωαρίων, π.χ. ελεύθερες κεφαλές 
σπερματοζωαρίων, σπερματοζωάρια χωρίς κεφαλές (ελεύθερες ουρές), κεφαλές 
που στερούνται ακροσωμάτων. 

Αν υπάρχουν πολλές τέτοιες ανωμαλίες, μπορεί να προσδιοριστεί η συχνότητά τους 
σε σχέση με τα σπερματοζωάρια. Αν N είναι ο αριθμός των κυττάρων με ανωμαλίες 
που μετρήθηκαν στον ίδιο αριθμό πεδίων όπως 400 σπερματοζωάρια, και S είναι η 
συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων (106 ανά mL), τότε η συγκέντρωση (C) των α-
νωμαλιών (106 ανά mL) μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο C = S × (N/400). 

 

2.18 Εκτίμηση των λευκοκυττάρων στο σπέρμα 

Τα λευκοκύτταρα, κυρίως τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (ΡΜΝ, ουδετερό-
φιλα), είναι παρόντα στις περισσότερες ανθρώπινες εκσπερματίσεις (TomLinson et 
al., 1993; Johanisson et al., 2000). Μερικές φορές μπορούν να διαφοροποιηθούν 
από τα σπερματίδες και τα σπερματοκύτταρα σε σπερματικό επίχρισμα βαμμένο με 
την διαδικασία Παπανικολάου (βλέπε Ενότητα 2.14.2). Η διάκρισή τους του βασίζεται 
στις διαφορές τους στα χρώματα της χρώσης και στο μέγεθος και το σχήμα του πυ-
ρήνα (Johanisson et al., 2000) (βλέπε Πλακάκια 6, 10, 11, 12, 13 και 14). Μπορούμε 
εύκολα να μπερδέψουμε τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα με τις πολυπύρηνες 
σπερματίδες, βάφονται όμως με μπλε χρώμα, σε αντίθεση με το πιο ροζ χρώμα των 
σπερματίδων (Johanisson et al., 2000). Το μέγεθος του πυρήνα μπορεί επίσης να 
βοηθήσει στην ταυτοποίηση. Οι πυρήνες των μονοκυττάρων εμφανίζουν μεγάλη δια-
κύμανση στο μέγεθος, από περίπου 7 μm για τα λεμφοκύτταρα έως πάνω από 15 
μm για τα μακροφάγα. Αυτά τα μεγέθη ισχύουν μόνο στα χαρτιά, καθώς ο πιθανός 
εκφυλισμός τους και η διαίρεση τους επηρεάζουν το μέγεθος του πυρήνα. 

Υπάρχουν πολλές άλλες τεχνικές για τον ποσοτικό προσδιορισμό του πληθυσμού 
των λευκοκυττάρων στο σπέρμα. Καθώς τα θετικά στην υπεροξειδάση κοκκιοκύτ-
ταρα είναι η κυρίαρχη μορφή λευκοκυττάρων στο σπέρμα, η δοκιμασία ρουτίνας της 
υπεροξειδάσης είναι χρήσιμη ως μια αρχική τεχνική διαλογής (Wolff, 1995; 
Johanisson et al., 2000) (βλέπε Ενότητα 2.18.1). 

Τα λευκοκύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν περαιτέρω με πιο χρονοβόρες και 
δαπανηρές ανοσοκυτταροχημικές δοκιμασίες έναντι των κοινών λευκοκυττάρων και 
σπερματικών αντιγόνων (Homyk et al., 1990; Eggert-Kruse et al., 1992) (βλέπε Ενό-
τητα 3.2).  

2.18.1 Χρώση κυτταρικής υπεροξειδάσης με χρήση ορθο-τολουιδίνης 

Αυτή η δοκιμή είναι γρήγορη, φθηνή και ιδιαίτερα χρήσιμη για τα κοκκιοκύτταρα. 

2.18.1.1 Αρχή μεθόδου 

Παραδοσιακά, τα λευκοκύτταρα στο ανθρώπινο σπέρμα υπολογίζονται μετά από μια 
ιστοχημική διαδικασία που προσδιορίζει το ένζυμο της υπεροξειδάσης, το οποίο είναι 
χαρακτηριστικό των κοκκιοκυττάρων (Εικ. 2.14). Αυτή η τεχνική έχει το πλεονέκτημα 
ότι είναι σχετικά εύκολη στην εκτέλεση, αλλά δεν ανιχνεύει: 

• Ενεργοποιημένα πολύμορφα που έχουν απελευθερώσει τους κόκκους τους.· 
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• Άλλους τύπους λευκοκυττάρων, όπως λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και μονοκύτ-
ταρα, που δεν περιέχουν υπεροξειδάση. 

Η δοκιμή μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διάκριση των πολυμορφοπύρηνων λευκο-
κυττάρων από τις πολυπύρηνες σπερματίδες, τα οποία είναι ελεύθερα υπεροξειδά-
σης (Johanisson et al., 2000). Η παρακάτω ανάλυση βασίζεται στους Nahoum & 
Cardozo (1980). Ένα τουλάχιστον kit για αυτήν, είναι διαθέσιμο στο εμπόριο. 

2.18.1.2 Αντιδραστήρια 

1. Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, 67 mmol /L, pΗ 6,0: διαλύονται 9,47 g όξι-
νου φωσφορικού νατρίου (Na2HPO4) σε 1000 mL αποσταγμένου νερού και 
9,08 g διυδροφωσφορικού καλίου (KH2PO4) σε 1000 mL αποσταγμένου νε-
ρού. Προσθέστε το ένα διάλυμα στο άλλο (περίπου 12 mL, διαλύματος 
Na2HPO4 σε 88 mL διαλύματος KH2PO4) έως ότου το pΗ γίνει 6,0. 

2. Διάλυμα κορεσμένου χλωριούχου αμμωνίου (NH4Cl): προσθέστε 250 g 
NH4Cl σε 1000 mL αποσταγμένου νερού. 

3. Δινάτριο Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (Na2EDTA) 148 mmol/L: διαλύστε 50 
g/L στο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (pΗ 6,0) που παρασκευάστηκε στο 
στάδιο 1. 

4. Υπόστρωμα: διαλύστε 2,5 mg ο-τολουϊδίνης σε 10 mL φυσιολογικού ορού 
0,9% (9 g/L). 

5. Υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 30% (v/v): όπως αγοράστηκε. 

6. Διάλυμα εργασίας: σε 9 mL υποστρώματος ο-τολουϊδίνης, προσθέστε 1 mL 
κορεσμένου διαλύματος NH4Cl, 1 mL 148 mmol/L Na2EDTA και 10 μL 30% 
(v/v) H2O2 και αναμείξτε καλά. Αυτό το διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 
και 24 ώρες μετά την παρασκευή του. 

Σημείωση: Ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου (International 
Agency for Research on Cancer ή IARC, 1982) έχει δηλώσει ότι η ορθο-τολουϊδίνη 
θα πρέπει για πρακτικούς λόγους να αντιμετωπίζεται, ως καρκινογόνος στον άν-
θρωπο. Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις (βλέπε Παράρτημα 2). 

2.18.1.3 Διαδικασία 

1. Αναμείξτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

2. Αφαιρέστε ποσότητα σπέρματος ίση με 0,1 mL και αναμείξτε με 0,9 mL διαλύμα-
τος εργασίας (1 + 9 [1:10] αραίωση). 

3. Αναδεύστε το εναιώρημα σπέρματος προσεκτικά για 10 δευτερόλεπτα και επωά-
στε σε θερμοκρασία δωματίου για 20-30 λεπτά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείστε 
ένα σύστημα ανακίνησης σωληναρίων για συνεχόμενη ανακίνηση. 

4. Ανακατέψτε εκ νέου το δείγμα σπέρματος προτού αφαιρέσετε μια ίδια ποσότητα 
δείγματος και την αναμείξετε με το διάλυμα εργασίας, όπως παραπάνω. 

2.18.1.4 Υπολογισμός του αριθμού των θετικών στην υπεροξειδάση κυττάρων με τους θαλά-
μους του αιμοκυτταρόμετρου 

1. Μετά από 20-30 λεπτά, αναμείξτε ξανά τα εναιωρήματα σπέρματος και γεμίστε 
κάθε πλευρά ενός αιμοκυτταρόμετρου με κάποιο από τα παρασκευάσματα. 

2. Αποθηκεύστε το αιμοκυτταρόμετρο οριζόντια για τουλάχιστον 4 λεπτά σε θερμο-
κρασία δωματίου σε υγρό θάλαμο (π.χ. πάνω σε διηθητικό χαρτί εμποτισμένο με 
νερό σε ένα κλειστό τρυβλίο Petri) για να αποφύγετε την ξήρανση και να επιτρέ-
ψετε στα κύτταρα να καθιζήσουν.  

3. Μικροσκοπήστε το αιματοκυτταρόμετρο με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης σε με-
γέθυνση x200Χ ή x400. 

4. Μετρήστε τουλάχιστον 200 θετικά στην υπεροξειδάση σπερματοζωάρια από κάθε 
μερίδα δείγματος για να μειωθεί σημαντικά το δειγματοληπτικό σφάλμα (βλέπε 
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Πλαίσιο 2.7 και Πίνακας 2.2). Τα θετικά στην υπεροξειδάση κύτταρα χρωματίζο-
νται καφέ, ενώ τα αρνητικά στην υπεροξειδάση κύτταρα δεν χρωματίζονται (βλέπε 
Εικ. 2.14). 

5. Εξετάστε έναν θάλαμο, πλέγμα - πλέγμα και συνεχίστε να μετράτε μέχρι να μικρο-
σκοπηθούν τουλάχιστον 200 θετικά στην υπεροξειδάση σπερματοζωάρια σε ένα 
πλήρες πλέγμα. Το μέτρημα πρέπει να καλύπτει ολόκληρα πλέγματα. Μην στα-
ματάτε στο μέσο ενός πλέγματος.  

6. Σημειώστε πόσα πλέγματα θα χρειαστεί να μικροσκοπήσετε για να φτάσετε του-
λάχιστον τα 200 θετικά στην υπεροξειδάση κύτταρα. Τον ίδιο αριθμό πλεγμάτων 
θα πρέπει να μετρήσετε και στον άλλο θάλαμο του αιμοκυτταρόμετρου. 

7. Καταμετρήστε τον αριθμό των θετικών στην υπεροξειδάση κυττάρων και πλεγμά-
των με τη βοήθεια ενός εργαστηριακού μετρητή. 

8. Μεταβείτε στο δεύτερο θάλαμο του αιμοκυτταρόμετρου και κάντε την ίδια μέτρηση 
στον ίδιο αριθμό πλεγμάτων όπως και στην πρώτη μέτρηση, ακόμη και αν αυτό 
αποδώσει λιγότερα από 200 θετικά στην υπεροξειδάση κύτταρα. 

9. Υπολογίστε το άθροισμα και τη διαφορά των δύο μετρήσεων, των θετικών στην 
υπεροξειδάση κυττάρων. 

10. Εκτιμήστε την εγκυρότητα της διαφοράς με τον Πίνακα 2.5 ή την Εικ. A7.1, Πα-
ράρτημα 7. Καθένα δείχνει τη μέγιστη διαφορά μεταξύ δύο μετρήσεων που ανα-
μένεται να συμβεί στο 95% των δειγμάτων λόγω του δειγματοληπτικού σφάλμα-
τος και μόνο. 

11. Εάν η διαφορά είναι αποδεκτή, υπολογίστε τη συγκέντρωση (βλέπε Ενότητα 
2.18.1.5). Εάν η διαφορά είναι πολύ μεγάλη ετοιμάστε δύο νέες αραιώσεις όπως 
περιγράφεται παραπάνω και επαναλάβετε τις μετρήσεις (βλέπε Πλαίσιο 2.10).  

12. Αναφέρετε τη μέση συγκέντρωση των θετικών στην υπεροξειδάση κυττάρων χρη-
σιμοποιώντας δύο σημαντικά ψηφία. 

13. Υπολογίστε τον συνολικό αριθμό των θετικών στην υπεροξειδάση κυττάρων ανά 
εκσπερμάτιση (βλέπε Σχόλια μετά την Ενότητα 2.18.1.8). 

 
 

Εικ. 2.14 Θετικά και αρνητικά στην υπεροξειδάση κύτταρα στο ανθρώπινο σπέρμα.  

Ένα θετικό στην υπεροξειδάση κοκκιοκύτταρο (Ρ) (καφέ χρώμα) και ένα αρνητικό στην υπερο-
ξειδάση στρογγυλό κύτταρο (Ν). Μέγεθος κλίμακας 10 μm. 

 

Η μικρογραφία είναι ευγενική προσφορά του TG Cooper. 
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2.18.1.5 Υπολογισμός της συγκέντρωσης των θετικών στην υπεροξειδάση κυττάρων στο 
σπέρμα 

Η συγκέντρωση των θετικών στην υπεροξειδάση κυττάρων στο σπέρμα ισούται με 
τον αριθμό τους (N) διαιρούμενο με τον όγκο του συνολικού αριθμού (n) των πλεγ-
μάτων που μικροσκοπήθηκαν (όπου ο όγκος κάθε πλέγματος είναι 100 nL), πολλα-
πλασιαζόμενος με τον συντελεστή αραίωσης. 

Για την αραίωση 1 + 9 (1:10), η συγκέντρωση είναι C = (N / n) × (1/100) × 10 κύτταρα 
ανά nL = (N / n) × (1/10) κύτταρα ανά nL. Έτσι το (N/n) διαιρείται με το 10 για να 
ληφθεί η συγκέντρωση σε θετικά στην υπεροξειδάση κύτταρα ανά nL (106 κύτταρα 
ανά mL). 

Εάν χρησιμοποιηθούν και τα εννέα πλέγματα από κάθε θάλαμο του αιμοκυτταρόμε-
τρου, ο συνολικός αριθμός των θετικών στην υπεροξειδάση κυττάρων διαιρείται με 
τον συνολικό όγκο και των δύο θαλάμων (1,8 μL), και πολλαπλασιάζεται με τον συ-
ντελεστή αραίωσης (10), για να υπολογιστεί η συγκέντρωση των κυττάρων ανά μL 
(χιλιάδες κύτταρα ανά mL). 

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί και η συ-
νολική συγκέντρωση των στρογγυλών κυττάρων. Σε αυτή την περίπτωση ως Ν χρη-
σιμοποιείται ο συνολικός αριθμός τους (θετικά και αρνητικά στην υπεροξειδάση). 

2.18.1.6 Ευαισθησία της μεθόδου 

Αν υπάρχουν λιγότερα από 200 υπεροξειδάση - θετικά κύτταρα στον εένα θάλαμο, 
το δειγματοληπτικό σφάλμα θα ξεπεράσει το 5%. Όταν υπάρχουν λιγότερα από 400 
υπεροξειδάση - θετικά κύτταρα σε όλα τα πλέγματα και των δύο θαλάμων θα πρέπει 
να αναφερθεί το δειγματοληπτικό σφάλμα για τον αριθμό των κυττάρων που 
μετρήθηκαν (βλέπε Πίνακα 2.2). 

Αν μετρήθηκαν λιγότερα από 25 υπεροξειδάση - θετικά σε κάθε θάλαμο, η 
συγκέντρωση θα είναι <277.000 κύτταρα ανά mL, αυτό είναι το χαμηλότερο όριο 
ποσοτικοποίησης για δειγματοληπτικό σφάλμα 20% όταν έχουν χρησιμοποιηθεί και 
τα 9 πλέγματα του βελτιωμένου θαλάμου Neubauer με αραίωση 1+9 (1:10) (Cooper 
et al. 2006). Στην απάντηση γράψτε εκτός από τον αριθμό των υπεροξειδάση – 
θετικών κυττάρων και το σχόλιο «πολύ λίγα κύτταρα για την ακριβή μέτρηση της 
συγκέντρωσης (<277.000 /mL)». 

Σχόλιο: Η απουσία υπεροξειδάση – θετικών κυττάρων από το υποδείγμα του 
δείγματος που εξετάστηκε δεν σημαίνει απαραίτητα και την απουσία τους από το 
συνολικό δείγμα. 

2.18.1.7  Πραγματικά παραδείγματα 

Παράδειγμα 1: Στην αραίωση 1+9 (1:10), η μερίδα 1 ενός δείγματος σπέρματος 
περιέχει 60 υπεροξειδάση - θετικά κύτταρα στα 9 πλέγματα, ενώ η μερίδα 2 περιέχει 
90 υπεροξειδάση κύτταρα σε 9 πλέγματα. Το άθροισμα των τιμών (60 + 90) είναι 150 
σε 18 πλέγματα και η διαφορά (90-60) είναι 30. Από τον Πίνακα 2.5 αυτό φαίνεται να 
ξεπερνά την αναμενόμενη διαφορά από το τυχαίο αποτέλεσμα (24), οπότε τα 
αποτελέσματα απορρίπτονται και φτιάχνονται καινούργιες μερίδες. 

Παράδειγμα 2: Στην αραίωση 1+9 (1:10), η μερίδα 1 ενός δείγματος σπέρματος 
περιέχει 204 υπεροξειδάση - θετικά κύτταρα σε 5 πλέγματα, ενώ η μερίδα 2 περιέχει 
198 υπεροξειδάση - θετικά κύτταρα σε 5 πλέγματα. Το άθροισμα των τιμών 
(204+198) είναι 402 σε 10 πλέγματα και η διαφορά (204-198) είναι 6. Από τον Πίνακα 
2.5 φαίνεται ότι η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από το ανώτερο τυχαίο αποτέλεσμα 
(39), οπότε οι τιμές είναι αποδεκτές.  
Η συγκέντρωση των υπεροξειδάση - θετικών κυττάρων στο δείγμα, για αραίωση 1+9 
(1:10), είναι C = (N/n)×(1/10) κύτταρα ανά nl ή (402/10)/10 = 4,02 κύτταρα ανά nl ή 
4,0 × 106 κύτταρα ανά mL (δύο σημαντικά ψηφία). 

Παράδειγμα 3: Με μια αραίωση 1+9 (1:10), η μερίδα 1 ενός δείγματος περιέχει 144 
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υπεροξειδάση - θετικά κύτταρα σε 9 πλέγματα, ενώ η μερίδα 2 περιέχει 162 
υπεροξειδάση - θετικά κύτταρα σε 9 πλέγματα. Το άθροισμα των τιμών (144+162) 
είναι 306 σε 18 πλέγματα και η διαφορά (162-144) είναι 18. Από τον Πίνακα 2.5 το 
αποτέλεσμα φαίνεται μικρότερο από 34 (όριο τυχαίου αποτελέσματος), οπότε οι τιμές 
είναι αποδεκτές. 

Όταν αξιολογούνται και τα 9 πλέγματα σε κάθε θάλαμο, η συγκέντρωση του δείγματος 
για την αραίωση 1+9 (1:10), είναι C= (N/18) × 10 κύτταρα ανά μL= (306/18) × 10 = 
1700 κύτταρα ανά μL ή 1,7 ×106 κύτταρα ανά mL ( δύο σημαντικά ψηφία). Επειδή 
μετρήθηκαν λιγότερα από 400 κύτταρα να αναφέρετε το δειγματοληπτικό σφάλμα στα 
306 κύτταρα σύμφωνα με τον Πίνακα 2.2 (περίπου 6%). 

Παράδειγμα 4: Σε μια αραίωση 1+9 (1:10) δεν βρέθηκε κανένα υπεροξειδάση-θετικό. 
Επειδή βρέθηκαν λιγότερα από 25 υπεροξειδάση-θετικά κύτταρα και στα 9 πλέγματα, 
η συγκέντρωση είναι <277.000 ανά mL. Στην απάντηση θα γράψετε επιπλέον 
«κανένα υπεροξειδάση - θετικό κύτταρο δε βρέθηκε στα δείγματα. Υπάρχουν πολύ 
λίγα (<277.000/mL) για να γίνει ακριβής προσδιορισμός της συγκέντρωσης». 

2.18.1.8 Τιμές αναφοράς 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς για τα υπεροξειδάση-θετικά κύτταρα 
στο σπέρμα από γόνιμους άνδρες. Εν αναμονή πρόσθετων στοιχείων, αυτό το 
εγχειρίδιο κρατάει την κοινώς αποδεκτή τιμή των 1,0 × 106 υπεροξειδάση - θετικών 
κυττάρων ανά mL ως την ελάχιστη τιμή. 

Σχόλιο 1: Ο συνολικός αριθμός των υπεροξειδάση - θετικών κυττάρων στην 
εκσπερμάτωση μπορεί να αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα μιας φλεγμονώδους 
κατάστασης (Wolff, 1995). Αυτός υπολογίζεται από το γινόμενο της συγκέντρωσης 
των υπεροξειδάση-θετικών κυττάρων με τον όγκο της εκσπερμάτωσης.  
 

Σχόλιο 2: Οι τιμές αναφοράς των υπεροξεδάση-θετικών κυττάρων στους γόνιμους 
άνδρες ποικίλουν από 0,5 × 106 έως 1,0 × 106 πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα ανά 
mL ή από 1,0 × 106 έως 2,0 × 106 συνολικών λευκοκυττάρων ανά mL (Wolff, 1995). 
Προηγούμενες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου έχουν ως όριο για την 
λευκοκυττοσπερμία την τιμή 1×106 λευκοκύτταρα ανά mL. Μερικοί βρίσκουν αυτή τη 
τιμή πολύ χαμηλή (Wolff, 1995), ενώ άλλοι τη θεωρούν πολύ υψηλή (Sharma et al. 
2001; Punab et al. 2003), αναλόγως όμως με την αιτία της εξέτασης (διαγνωστική 
εξέταση για την ποιότητα σπέρματος, in-vitro γονιμοποίηση, έλεγχος παρουσίας 
βακτηρίων, απόκριση του σπέρματος σε δραστικές μορφές οξυγόνου). 
 

Σχόλιο 3: Οι αυξημένοι αριθμοί λευκοκυττάρων στην εκσπερμάτωση 
(λευκοκυττοσπερμία, πυοσπερμία) μπορεί να συνδέονται με λοίμωξη και κακή 
ποιότητα σπέρματος. 
 

Σχόλιο 4: H λευκοκυτταρο-εξαρτώμενη βλάβη στα σπερματοζωάρια εξαρτάται από 
τον συνολικό αριθμό των λευκοκυττάρων στην εκσπερμάτωση και τον αριθμό των 
λευκοκυττάρων σε σχέση με τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. 
 

Σχόλιο 5: Τα λευκοκύτταρα μπορούν να βλάψουν τη κινητικότητα του σπέρματος και 
την ακεραιότητα του DNA μέσω οξειδωτικής επίθεσης (βλέπε Ενότητα 4.1). Ωστόσο, 
το κατά πόσο το επίπεδο της λευκοκυτταρικής διείσδυσης είναι επιβλαβές εξαρτάται 
από παράγοντες που είναι αδύνατο να συμπεράνουμε από το δείγμα σπέρματος, 
όπως είναι η ανατομική θέση της διείσδυσης καθώς και η φύση των λευκοκυττάρων 
και το αν είναι ενεργοποιημένα (TomLinson et al., 1993; Altken & Baker, 1995; Rossi 
& Altken, 1997). 

 

2.19 Εκτίμηση των ανώριμων γεννητικών κυττάρων στο σπέρμα 

Τα σπερματικά κύτταρα περιλαμβάνουν τις σπερματίδες, τα σπερματοκύτταρα και 
σπανιότερα τα σπερματογόνια. Όλα αυτά μπορούν εύκολα να εντοπιστούν στο 
σπερματικό υγρό αλλά είναι δύσκολο να διακριθούν από τα φλεγμονώδη κύτταρα 
όταν αυτά είναι εκφυλισμένα.  
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Οι σπερματίδες και τα σπερματοκύτταρα διαφοροποιούνται συχνά από τα λευκοκύτ-
ταρα μέσα στο σπερματικό υγρό με τη χρώση Παπανικολάου (Johanisson et al., 
2000) (βλέπε Ενότητα 2.14.2). Η ταυτοποίηση τους βασίζεται στην απόχρωση της 
χρωστικής, το μέγεθος του πυρήνα και το σχήμα του κυττάρου (βλέπε Πλακάκια 6, 
10, 11, 12, 13 και 14), στην απουσία ενδοκυτταρικής υπεροξειδάσης (βλέπε Ενότητα 
2.18) και την απουσία λευκοκυτταρικών αντιγόνων (βλέπε Ενότητα 3.2). Οι πολυπύ-
ρηνες σπερματίδες μπορούν εύκολα να μπερδευτούν με τα πολυμορφοπύρηνα λευ-
κοκύτταρα, ωστόσο εκείνες βάφονται ροζ ενώ τα λευκοκύτταρα μπλε (Johanisson et 
al., 2000). Οι στρογγυλές σπερματίδες μπορούν να ταυτοποιηθούν με ειδικές χρώ-
σεις για τα ακροσώματα (Couture et al., 1976), λεκτίνες (βλέπε Ενότητα 4.4.1) ή ει-
δικά αντισώματα (Homyk et al., 1990; Ezeh et al., 1998). 

Το μέγεθος του πυρήνα μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό: των σπερματο-
γόνιων (βρίσκονται σπάνια στο σπέρμα) με πυρήνα περίπου 8 μm, τα σπερματοκύτ-
ταρα με πυρήνα περίπου 10 μm και των σπερματίδων με πυρήνα 5 μm. Τα μεγέθη 
αυτά αποτελούν βασικές κατευθυντήριες οδηγίες γιατί ο εκφυλισμός και η διαίρεση 
επηρεάζουν το μέγεθος του πυρήνα.  

 

2.20 Δοκιμή συγκόλλησης αντισωμάτων με σπερματοζωάρια 
Αν τα σπερματοζωάρια εμφανίζουν συγκόλληση (π.χ. τα κινητά σπερματοζωάρια ε-
νώνονται μεταξύ τους είτε κεφαλή με κεφαλή, είτε ουρά με ουρά είτε με μεικτό τρόπο) 
(βλέπε Ενότητα 2.4.4), το αίτιο μπορεί να είναι η παρουσία αντισπερματικών αντισω-
μάτων.  

Σχόλιο 1: Τα αντισώματα του σπέρματος μπορεί να υπάρχουν και χωρίς συγκολλή-
σεις αλλά και η ίδια η συγκόλληση μπορεί να προκληθεί και από άλλους παράγοντες 
εκτός των αντισωμάτων.  
 

Σχόλιο 2: Μόνη της η παρουσία αντισωμάτων του σπέρματος δεν αρκεί για να τεθεί 
η διάγνωση αυτοάνοσου νοσήματος που σχετίζεται με το σπέρμα. Θα πρέπει επι-
πλέον να αποδειχθεί ότι τα αντισώματα παρεμβαίνουν στη λειτουργία του σπέρμα-
τος, κάτι που μπορεί να γίνει με τη δοκιμή διείσδυσης σπερματοζωαρίου σε τραχη-
λική βλέννα (βλέπε Ενότητα 3.3). Επίσης τα αντισώματα μπορούν να επηρεάσουν 
τη ζώνη δέσμευσης και την ακροσωμική αντίδραση. 

Τα αντι-σπερματικά αντισώματα (Anti-sperm antibodies ή ASAs) ανήκουν αποκλει-
στικά σε δύο τάξεις ανοσοσφαιρινών: IgA & IgG. Τα IgM αντισώματα εξαιτίας του 
μεγάλου μεγέθους τους, βρίσκονται σπάνια στο σπέρμα. Τα IgA ίσως έχουν μεγαλύ-
τερη κλινική σημασία από τα IgG αντισώματα (Kremer & Jager, 1980). Και οι δυο 
τάξεις αντισωμάτων μπορούν να ανιχνευτούν στα σπερματικά κύτταρα ή σε άλλα 
βιολογικά υγρά με ανάλογες δοκιμασίες.  

• Δοκιμασίες αντισπερματικών αντισωμάτων («άμεσες δοκιμασίες»). Οι δύο άμεσες 
δοκιμασίες περιγράφονται παρακάτω: Η μικτή αντίδραση ανοσοσφαιρινών (Mixed 
Antiglobulin Reaction ή MAR) (για περισσότερα βλέπε Bronson et al.,1984) και η 
δοκιμασία ανοσοσφαιριδίων (ImmunoBeed ή IB) (Bronson et al., 1982; Clarke et 
al., 1982, 1985). Η δοκιμασία MAR εκτελείται σε φρέσκο σπέρμα ενώ η δοκιμασία 
IB με σπερματοζωάρια ύστερα από έκπλυση. Τα αποτελέσματα των δύο εξετά-
σεων δεν συμφωνούν πάντα, (MacMillan & Baker, 1987; Scarselli et al., 1987; 
Meinertz & Bronson, 1988; Hellstrom et al., 1989), αλλά τα αποτελέσματα της 
δοκιμασίας IB συσχετίζονται καλά με τα αποτελέσματα δοκιμασιών ανίχνευσης 
αντισωμάτων στον ορό. Τα πειραματικά πρωτόκολλα για τις δοκιμασίες MAR και 
IB ποικίλουν αλλά και στα δύο χρειάζεται μικροσκόπηση του σπέρματος. Τα σφαι-
ρίδια προσκολλούνται στα κινητά και ακίνητα σπερματοζωάρια τα οποία έχουν 
στην επιφάνεια τους αντισώματα και υπολογίζεται το ποσοστό των κινητών σπερ-
ματοζωαρίων που είναι συνδεδεμένα με τα σφαιρίδια. 

• Δοκιμασίες αντισπερματικών αντισωμάτων σε βιολογικά υγρά χωρίς σπέρμα, ό-
πως στο σπερματικό υγρό και την διαλυτοποιημένη τραχηλική βλέννα (έμμεση 
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διαδικασία). Σε αυτές τις διαδικασίες το αραιωμένο – θερμικά αδρανοποιημένο 
υγρό στο οποίο υπάρχει η υποψία ότι περιέχει ASAs, επωάζεται με σπερματοζω-
άρια δότη χωρίς αντισώματα τα οποία έχουν πλυθεί και δεν έχουν σπερματικό 
υγρό. Τυχόν ASAs στο υπό εξέταση υγρό θα συνδεθούν με τα σπερματοζωάρια 
του δότη τα οποία στην συνέχεια αξιολογούνται με άμεση δοκιμασία όπως παρα-
πάνω. Για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων είναι σημαντικό να κρατηθεί αρκε-
τός χρόνος για την αλληλεπίδραση σπέρματος και αντισώματος, μπορούν να 
χρειαστούν ακόμα και 10 λεπτά ώστε να γίνει ορατή η συγκόλληση. Ωστόσο θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η κινητικότητα του σπέρματος μειώνεται με την 
πάροδο του χρόνου και οι δοκιμές αυτές εξαρτώνται με την παρουσία κινούμενων 
σπερματοζωαρίων.  

Σχόλιο 1: Τα δυο τεστ για τα ASA που περιγράφτηκαν είναι εμπορικά διαθέσιμα. Και 
τα δύο εξαρτώνται από την παρουσία κινητών σπερματοζωαρίων. Αν υπάρχουν 
σπερματοζωάρια με ανεπαρκή κινητικότητα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έμμεσες 
εξετάσεις σε σπερματικό πλάσμα ή ορό αίματος. 
 

Σχόλιο 2: Τα κυτταροτοξικά αντισώματα μπορούν να σκοτώσουν όλα τα σπερματο-
ζωάρια ή να αναστείλουν την κινητικότητα του σπέρματος και έτσι να μην μπορούν 
να ανιχνευτούν σε αυτούς τους προσδιορισμούς.  

2.20.1 H δοκιμασία MAR (mixed antiglobulin reaction test) 

Η δοκιμασία μεικτής αντίδρασης ανοσοσφαιρίνης (MAR) eίναι οικονομική, ταχεία και 
ευαίσθητη (Rajah et al., 1992), αλλά παρέχει λιγότερες πληροφορίες από την άμεση 
δοκιμασία ανοσοσφαιριδίων (βλέπε Ενότητα 2.20.2). 

Στη δοκιμή MAR, χρησιμοποιούνται αντισώματα γεφύρωσης (anti- IgG ή anti-IgA) 
ώστε να επικαλυφθούν με αυτά τα σφαιρίδια όταν έρθουν σε επαφή με τα σπερμα-
τοζωάρια, που δεν έχουν εκπλυθεί και φέρουν στην επιφάνεια τους αντισώματα IgA 
ή IgG. Οι άμεσες δοκιμασίες IgG και IgA MAR εκτελούνται με αναμεμιγμένο φρέσκο, 
μη επεξεργασμένο σπέρμα είτε με σφαιρίδια latex είτε με κατεργασμένα ερυθρά αι-
μοσφαίρια επικαλυμμένα με ανθρώπινη IgG ή IgA. Στα εναιωρήματα προστίθενται 
ένα ειδικό ανθρώπινο anti-IgG ή anti-IgA αντίσωμα. O σχηματισμός συγκολλήσεων 
σφαιρίδιων και κινητών σπερματοζωαρίων δείχνουν την παρουσία αντισωμάτων IgG 
ή IgA στα σπερματοζωάρια (η συγκόλληση μεταξύ σφαιριδίων χρησιμεύει ως θετικός 
μάρτυρας για την αναγνώριση αντισώματος-αντιγόνου). 

2.20.1.1 Διαδικασία  

1. Ανακατέψτε το σπέρμα καλά (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

2. Αφαιρέστε από 3,5 μL δείγματος σπέρματος και τοποθετήστε σε ξεχωριστές αντι-
κειμενοφόρες πλάκες. 

3. Προσθέστε στη μια πλευρά 3,5 μL δείγμα με θετικό ASA και στην άλλη πλευρά 
3,5 μL δείγματος αρνητικού ASA σε κάθε άμεση διαδικασία. Αυτό τα σπέρματα 
θα πρέπει να προέρχονται από άνδρες που έχουν ή όχι αντισπερματικά αντισώ-
ματα, σύμφωνα με άμεσες δοκιμασίες MAR. Εναλλακτικά τα θετικά σπερματοζω-
άρια μπορούν να προέλθουν από επώαση με ορό που είναι γνωστό ότι περιέχει 
αντισώματα (βλέπε Ενότητα 2.20.3). 

4. Προσθέστε 3,5 μL σφαιρίδια latex επικαλυμμένα με IgG σε κάθε σταγόνα δείγμα-
τος και ελέγχου ποιότητας, ελέγξτε το σπέρμα και ανακατέψτε με το ρύγχος της 
πιπέτας. 

5. Προσθέστε 3,5 μL ανθρώπινου αντι-ορού έναντι IgG σε κάθε δείγμα και ανακα-
τέψτε το με το άκρο της πιπέττας.  

6. Καλύψτε το δείγμα με καλυπτρίδα (22 mm x 22 mm) ώστε να δημιουργηθεί βάθος 
περίπου 20 μm (βλέπε Πλαίσιο 2.4). 
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7. Τοποθετήστε την αντικειμενοφόρο πλάκα σε οριζόντια θέση για 3 λεπτά σε θερ-
μοκρασία δωματίου μέσα σε υγρό θάλαμο (π.χ. σε κορεσμένο με νερό χαρτί φίλ-
τρου σε καλυμμένο τρυβλίο Petri) για να αποφευχθεί η ξήρανση. 

8. Εξετάστε το παρασκεύασμα σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης με μεγέθυνση x200 
ή x400 μετά από 3 λεπτά και επαναλάβετε ύστερα από 10 λεπτά. 

9. Επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας IgA αντί IgG επικαλυμμένα σφαιρί-
δια και anti-IgA αντί anti-IgG αντισώματα.  

2.20.1.2 Βαθμολογία 

Αν τα σπερματοζωάρια έχουν αντισώματα στην επιφάνεια τους τα σφαιρίδια latex θα 
προσκολληθούν σε αυτά. Τα κινούμενα σπερματοζωάρια θα φαίνονται να κινούνται, 
τουλάχιστον στην αρχή, με λίγα ή κάποια σφαιρίδια συνδεδεμένα επάνω τους. Τα 
συσσωματώματα θα γίνουν τελικά τόσο μεγάλα ώστε να περιοριστεί σημαντικά η κί-
νηση των σπερματοζωαρίων. Τα σπερματοζωάρια που δεν έχουν επικαλυμμένα α-
ντισώματα θα κολυμπούν ελεύθερα μεταξύ των σωματιδίων. 

Στόχος της ανάλυσης είναι να προσδιοριστεί το ποσοστό των κινούμενων σπερμα-
τοζωαρίων στα οποία έχουν κολλήσει σφαιρίδια. Ένα κοινό πρόβλημα είναι ο προσ-
διορισμός των σπερματοζωαρίων με μη προοδευτική κινητικότητα (NP) τα οποία 
γειτονεύουν με σφαιρίδια χωρίς όμως να είναι συνδεδεμένα με αυτά. Αν τα σφαιρίδια 
είναι συνδεδεμένα με αυτά μπορούμε εύκολα να το επαληθεύσουμε πατώντας την 
καλυπτρίδα με το ρύγχος μιας πιπέττας: τότε η κίνηση των σφαιριδίων μαζί με τα 
ενεργά σπερματοζωάρια αποτελεί ένδειξη της θετικής δέσμευσης.  

1. Βαθμολογήστε μόνο τα κινούμενα σπερματοζωάρια και προσδιορίστε το ποσο-
στό των κινητών σπερματοζωαρίων που έχουν πάω τους δύο ή περισσότερα 
σφαιρίδια latex. Αγνοήστε τις προσκολλήσεις στο άκρο της ουράς. 

2. Αξιολογήστε τουλάχιστον 200 κινούμενα σπερματοζωάρια σε κάθε δείγμα, προ-
κειμένου να επιτύχετε ένα αποδεκτό χαμηλό σφάλμα δειγματοληψίας (βλέπε 
Πλαίσιο 2.5) 

3. Αριθμήστε το ποσοστό των κινούμενων σπερματοζωαρίων που έχουν προ-
σκολλημένα σφαιρίδια. 

4. Καταγράψτε την τάξη (IgG ή IgA) και τη θέση σύνδεσης των σωματιδίων latex 
με τα σπερματοζωάρια (κεφαλή, μεσαίο τμήμα, κύριο τμήμα). Αγνοήστε τις προ-
σκολλήσεις στο άκρο της ουράς. 

Σημείωση 1: Εάν το 100% των κινούμενων σπερματοζωαρίων είναι επικαλυμμένα 
με σφαιρίδια σε 3 λεπτά, λάβετε αυτό ως αποτέλεσμα και μην περιμένετε 10 λεπτά.  
 

Σημείωση 2: Εάν λιγότερα από το 100% των κινούμενων σπερματοζωαρίων είναι 
επικαλυμμένα με σφαιρίδια στα 3 λεπτά, δείτε πάλι το πλακάκι μετά από 10 λεπτά. 
 

Σημείωση 3: Αν τα σπερματοζωάρια είναι ακίνητα σε 10 λεπτά, θεωρήστε ως απο-
τέλεσμα την τιμή που υπολογίσατε στα 3 λεπτά. 

2.20.1.3 Τιμές αναφοράς 

Δεν υπάρχουν προς το παρόν τιμές αναφοράς για τα επικαλυμμένα σπερματοζωάρια 
με αντισώματα για την εξέταση MAR. Αναμένοντας νέα στοιχεία, αυτό το εγχειρίδιο 
χρησιμοποιεί ως ανώτερη αποδεκτή τιμή το 50% των κινούμενων σπερματοζωαρίων 
με προσκολλημένα σφαιρίδια. 

Σχόλιο: H διείσδυση του σπέρματος στην τραχηλική βλέννα και η γονιμοποίηση in 
vivo επηρεάζουν σημαντικά την εξέταση όταν το ποσοστό των κινούμενων σπερμα-
τοζωαρίων που έχουν δεσμευτεί εξ’αιτίας αυτών είναι 50% (Abshagen et al., 1998). 
Η δέσμευση σφαιρίδιων μόνο στο άκρο της ουράς δεν σχετίζεται με μειωμένη γονι-
μότητα και μπορεί να παρατηρηθεί και σε γόνιμους άνδρες (Chiu & ChamLey, 2004). 
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2.20.2 Άμεση δοκιμασία ανοσοσφαιριδίων (direct immunobead test) 

Αυτή η ανάλυση είναι πιο χρονοβόρα από τη δοκιμή MAR, αλλά παρέχει πληροφο-
ρίες σχετικά με αντισώματα στα σπερματοζωάρια που έχουν αφαιρεθεί από πιθανά 
στοιχεία που επικαλύπτουν το σπερματικό υγρό. Στη άμεση δοκιμή ανοσοσφαριδίων 
(IB), τα σφαιρίδια επικαλύπτονται με ομοιοπολικά δεσμευμένα αντισώματα κουνελιού 
έναντι των ανθρώπινων IgG ή IgA και αναμιγνύονται άμεσα με πλυμένα σπερματο-
ζωάρια. Η δέσμευση των σφαιριδίων με τα αντι-ανθρώπινα IgG ή IgA αντισώματα με 
τα κινούμενα σπερματοζωάρια υποδεικνύει την παρουσία αντισωμάτων IgG ή IgA 
στην επιφάνεια των σπερματοζωαρίων. 

2.20.2.1 Αντιδραστήρια 

1. Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα γλυκόζης - φωσφορικού άλατος (PBS) Dulbecco 
- βόεια αλβουμίνη ορού (BSA) ή διάλυμαTyrode – BSA: βλέπε Παράρτημα 4, 
ενότητες A4.2 και A4.9. 

2. Buffer I: προσθέστε 0,3 g Cohn Fraction V BSA σε 100 mL PBS Dulbecco ή 
καλλιεργητικό μέσο Tyrode. 

3. Buffer II: προσθέστε 5 g Cohn Fraction V BSA σε 100 mL PBS του Dulbecco ή 
μεσαίο του Tyrode. 

5. Φιλτράρετε όλα τα διαλύματα με φίλτρα 0,45 m και θερμάνετε στους 25–35 °C 
πριν από τη χρήση. 

2.20.2.2 Προετοιμασία των ανοσοσφαιριδίων 

1. Για κάθε τύπο ανοσοσφαιριδίων (IgG, IgA), προσθέστε 0,2 mL εναιωρήματος 
σφαιριδίων σε 10 mL ρυθμιστικού διαλύματος Ι σε χωριστά σωληνάρια φυγοκέ-
ντρησης. 

2. Φυγοκεντρήστε στα 500 g ή 600 g για 5-10 λεπτά 

3. Αποχύστε και απορρίψτε το υπερκείμενο από τα πλυμένα ανοσοσφαιρίδια. 

4. Ανασυστήστε τα σφαιρίδια αναδεύοντας τα απαλά σε 0,2 mL ρυθμιστικού II. 

2.20.2.3 Προετοιμασία των σπερματοζωαρίων 

Η ποσότητα του σπέρματος που απαιτείται για αυτούς τους προσδιορισμούς καθο-
ρίζεται από τη συγκέντρωση και την κινητικότητα του σπέρματος, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 2.7. 

 

Πίνακας 2.7 Ποια ποσότητα σπέρματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις ανοσολογικές 
δοκιμές 

Συγκέντρωση σπέρματος 
106/mL 

Κινητικότητα σπέρματος 
(PR) (%) 

Όγκος σπέρματος που α-
παιτείται (mL) 

>50 - 0,2 
21-50 >40 0,4 
21-50 <40 >10 0,8 
10-20 <40 1,0 
10-20 <40 >10 2,0 
<10 >5 >10 >2.0 

 
1. Ανακατέψτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 
2. Μεταφέρετε την απαιτούμενη ποσότητα σπέρματος σε σωληνάριο φυγοκέντρη-

σης και συμπληρώστε το με 10 mL ρυθμιστικού διαλύματος Ι. 
3. Φυγοκεντρήστε στα 500 g για 5-10 λεπτά. 
4. Αποχύστε και απορρίψτε το υπερκείμενο από τα πλυμένα σπερματοζωάρια. 
5. Εναιωρήστε ξανά απαλά το σφαιρικό σφαιρίδιο σε 10 mL φρέσκου ρυθμιστικού 

διαλύματος Ι. 
6. Φυγοκεντρήστε ξανά στα 500 g για 5-10 λεπτά. 
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7. Αποχύστε και απορρίψτε το υπερκείμενο. 
8. Επαναιωρήστε απαλά το σφαιρίδιο σπέρματος σε 0,2 mL ρυθμιστικού II. 
 
Σημείωση 1: Κλάσματα άνω των 1,0 mL απαιτούν τρεις πλύσεις. 
 
Σημείωση 2: Τα δείγματα με χαμηλή κινητικότητα σπέρματος (π.χ. 10% ή λιγότερο) 
ενδέχεται να μην παρέχουν ευκρινή αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση κάντε 
την έμμεση δοκιμασία ανοσοσφαιριδίων (βλέπε Ενότητα 2.20.3). 

 

2.20.2.4 Διαδικασία 

1. Θα πρέπει σε κάθε δοκιμή να χρησιμοποιούνται θετικά ASA και αρνητικά ASA 
σπερματοζωάρια ως μάρτυρες. Τα σπέρματα θα προέρχονται αντίστοιχα από ά-
ντρες με ή χωρίς αντι-σπερματικά αντισώματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
προηγούμενων άμεσων δοκιμών ανοσοσφαιρίδων.  

1. Τοποθετήστε 5 μL του πλυμένου εναιωρήματος σπέρματος σε μικροσκοπική 
πλάκα. 

2. Προετοιμάστε χωριστά πλακάκια με 5 μL θετικών ASA και 5 μL αρνητικών ASA 
σπερματοζωαρίων. 

3. Προσθέστε 5 μL εναιωρήματος αντι-IgG δίπλα σε κάθε σταγονίδιο σπέρματος. 

4. Ανακατέψτε κάθε αντι-IgG ανοσοσφαιρίνης με το σταγονίδιο σπέρματος με το 
ρύγχος μιας πιπέτας. 

5. Τοποθετήστε μια καλυπτρίδα 22 mm × 22 mm πάνω από το δείγμα για να έχετε 
βάθος περίπου 20 μm (βλέπε Πλαίσιο 2.4). 

6. Διατηρήστε τα πλακάκια οριζόντια για 3-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου σε 
υγρό θάλαμο (π.χ. σε χαρτί φίλτρου κορεσμένου με νερό σε ένα Petri). Μην περι-
μένετε περισσότερο από 10 λεπτά πριν από την αξιολόγηση δειγμάτων, καθώς η 
προσκόλληση των ανοσοσφαιριδίων μειώνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της 
επώασης (Gould et al., 1994). 

7. Εξετάστε τα πλακάκια με οπτικό πεδίο αντίθετης φάσης με μεγέθυνση x200 ή 
x400. 

8. Μετρήστε μόνο τα κινούμενα σπερματοζωάρια που έχουν συγκολλημένα ένα ή 
περισσότερα σφαιρίδια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.20.1.2. Αγνοήστε τις 
συγκολλήσεις στο άκρο της ουράς. 

9. Ερμηνεύστε τη δοκιμή όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.20.1.3. 

10. Επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το εναιώρημα αντι-IgA ανοσο-
σφαιριδίων. 

Σημείωση: Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γίνει η δέσμευση η αξιολόγηση γίνεται 
εντός 10 λεπτών, είναι καλύτερο να εναλλάσσεται η προετοιμασία των πλακιδίων.  

2.20.2.5 Τιμές αναφοράς 

Δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς για τη δοκιμή ΙΒ στο σπέρμα γόνιμου άνδρα. Αναμέ-
νοντας νέες έρευνες το εγχειρίδιο αυτό θεωρεί ως ανώτερη αποδεκτή τιμή το 50% 
των κινούμενων σπερματοζωαρίων με προσκολλημένα σφαιρίδια.  

Σχόλιο: Η διάγνωση της ανοσολογικής στειρότητας γίνεται όταν το 50% ή περισσό-
τερο από τα κινούμενα σπερματοζωάρια (προωθητικά και μη προωθητικά) έχουν 
προσκολλημένα σφαιρίδια (Barratt et al., 1992). Η σύνδεση σωματιδίων που περιο-
ρίζεται στο άκρο της ουράς δεν σχετίζεται με εξασθενημένη γονιμότητα και μπορεί να 
υπάρχει ακόμα και σε γόνιμους άνδρες (Chiu & ChamLey, 2004). 

2.20.3 Η έμμεση δοκιμασία ανοσοσφαιριδίων 
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Η έμμεση δοκιμασία ανοσοσφαιριδίων χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αντισπερ-
ματικών αντισωμάτων σε θερμο-απενεργοποιημένα υγρά χωρίς σπερματοζωάρια (ό-
πως ορός, υγρά όρχεων, σπερματικό σπέρμα ή διαλυτοποιημένη με βρομελίνη τρα-
χηλική βλέννα). Τα χωρίς αντισώματα σπερματοζωάρια του δότη δεσμεύονται από 
τα αντισπερματικά αντισώματα που υπάρχουν στο διάλυμα δοκιμής και ακολουθεί η 
γνωστή άμεση δοκιμή ανοσοσφαιριδίων. 

2.20.3.1 Αντιδραστήρια 

Βλέπε Ενότητα 2.20.2.1 (αντιδραστήρια για την άμεση δοκιμή IB). 

Εάν πρόκειται να εξεταστεί η τραχηλική βλέννα, παρασκευάστε 10 U/mL βρομελί-
νης, ένα πρωτεολυτικό ένζυμο ευρείας ειδικότητας (EC 3.4.22.32) (βλέπε Πλαίσιο 
2.2). 

2.20.3.2 Προετοιμασία των ανοσοσφαιριδίων 

Βλέπε Ενότητα 2.20.2.2. 

2.20.3.3 Προετοιμασία των σπερματοζωαρίων του δότη 

Βλέπε Ενότητα 2.20.2.3. 

2.20.3.4 Προετοιμασία του υγρού προς δοκιμή 

1. Εάν δοκιμάσετε τραχηλική βλέννα αραιώστε 1 + 1 (1: 2) με 10 IU / mL βρωμελίνης, 
ανακατέψτε με το ρύγχο της πιπέτας και επωάστε στους 37 °C για 10 λεπτά. Όταν 
ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση, φυγοκεντρήστε στα 2000 g για 10 λεπτά. Χρησι-
μοποιήστε αμέσως το υπερκείμενο ή ψύξτε το στους -70 °C. 

2. Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε συμπλήρωμα στη διαλυμένη βλέννα, στον ορό, 
στο σπερματικό πλάσμα ή στο υγρό όρχεων με θέρμανση στους 56 °C για 30-
45 λεπτά. 

3. Αραιώστε το θερμικά απενεργοποιημένο δείγμα 1 + 4 (1: 5) με ρυθμιστικό διά-
λυμα II (π.χ. 10 μL του βιολογικού υγρού σε 40 μL ρυθμιστικού II).  

4. Συμπεριλάβετε γνωστά θετικά και αρνητικά δείγματα, π.χ. ορός από άνδρες με και 
χωρίς αντισώματα κατά των σπερματοζωαρίων, αντίστοιχα, όπως έχουν προσ-
διοριστεί έμμεση δοκιμασία ανοσοσφαιριδίων ως δείγματα ελέγχου για κάθε έμ-
μεση δοκιμή. Άνδρες που έχουν κάνει βασεκτομή μπορεί να αποτελέσουν πηγή 
ορού εάν είναι θετικοί (> 50% κινητικά σπερματοζωάρια με συγκολλημένα σφαι-
ρίδια εξαιρουμένης της πρόσδεσης στην άκρη της ουράς). 

2.20.3.5 Επώαση των σπερματοζωαρίων του δότη με το υγρό που πρόκειται να ελεγχθεί 

1. Αναμίξτε 50 μL πλυμένου εναιωρήματος σπέρματος δότη με 50 μL αραιωμένου 
υγρού 1 + 4 (1: 5) που πρόκεται να ελεγχθεί. 

2. Επωάστε στους 37 °C για 1 ώρα. 

3. Φυγοκεντρήστε στα 500 g για 5 - 10 λεπτά. 

4. Αποχύστε και απορρίψτε το υπερκείμενο. 

5. Εναιωρήστε απαλά το ίζημα του σπέρματος σε 10 mL φρέσκου ρυθμιστικού δια-
λύματος Ι. 

6. Φυγοκεντρήστε ξανά στα 500 g για 5 - 10 λεπτά. 

7. Αποχύστε και απορρίψτε το υπερκείμενο. 

8. Επαναλάβετε τα βήματα πλύσης 5, 6 και 7. 

9. Επαναιωρήστε απαλά το ίζημα του σπέρματος σε 0,2 mL ρυθμιστικού διαλύμα-
τος II. 

2.20.3.6 Δοκιμή Ανοσοσφαιριδίων 
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1. Εκτελέστε τη δοκιμή IB, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.20.2.4, με το δείγμα 
σπερματοζωαρίων που έχει επωαστεί με το υγρό του δότη. 

2. Βαθμολογήστε και ερμηνεύστε τη δοκιμή όπως περιγράφεται στις Ενότητες 
2.20.1.2 και 2.20.1.3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Προαιρετικές διαδικασίες 

Οι δοκιμές που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητες για την κα-
θημερινή ανάλυση σπέρματος αλλά μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες σε κάποιες 
διαγνωστικές καταστάσεις ή για ερευνητικούς σκοπούς. 

3.1 Δείκτες πολλαπλών ανωμαλιών σπέρματος 

Τα μορφολογικά ανώμαλα σπερματοζωάρια συχνά έχουν πολλαπλές ανωμαλίες (στην 
κεφαλή, στον αυχένα ή στο κύριο τμήμα, ή συνδυασμούς αυτών των ανωμαλιών). Μια 
λεπτομερής εκτίμηση της επίπτωσης των μορφολογικών ανωμαλιών μπορεί να είναι 
πιο χρήσιμη από μια απλή εκτίμηση του ποσοστού των μορφολογικά φυσιολογικών 
σπερματοζωαρίων, ειδικά σε περιπτώσεις επέκτασης της βλάβης στη σπερματογένεση 
του ανθρώπου (Jouannet et al.,1988; Auger et al., 2001). Η καταγραφή των μορφολο-
γικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων, καθώς κι εκείνων με ανωμαλίες στην κεφαλή, 
τον αυχένα και το κύριο τμήμα, σε ένα σύστημα πολλαπλών καταχωρήσεων δίνει το 
μέσο αριθμό των ανωμαλιών ανά σπερματοζωάριο που αξιολογήθηκε. 

Τρεις δείκτες μπορούν να υπολογιστούν από τα λεπτομερή δεδομένα των ανωμαλιών 
της κεφαλής, του αυχένα και της ουράς: 

• ο δείκτης πολλαπλών ανωμαλιών (Multiple Anomalies Index ή ΜΑΙ) (Jouannet et 
al., 1988), 

• ο δείκτης τερατοζωοσπερμίας (Τeratozoospermia Index ή TZI) (Menkveld & 
Kruger, 1996; Menkveld et al., 2001), 

• ο δείκτης παραμόρφωσης σπέρματος (Sperm Deformity Index ή SDI) (Aziz et al., 
1996, 2004). 

Αυτοί οι δείκτες έχουν συσχετιστεί με τη γονιμότητα in vivo (MAI και TZI) (Jouannet et 
al., 1988; Menkveld et al., 2001; Slama et al., 2002) και in vitro (SDI) (Aziz et al., 
1996), και μπορούν να είναι χρήσιμοι σε αξιολογήσεις κάποιων μολύνσεων ή παθο-
λογικών καταστάσεων (Auger et al., 2001; Aziz et al., 2004). 

3.1.1 Υπολογισμός δεικτών των πολλαπλών μορφολογικών ανωμαλιών 

Κάθε ανώμαλο σπερματοζωάριο αξιολογείται ως προς τις ανωμαλίες της κεφαλής, του 
αυχένα και του κυρίως τμήματος του, και για την παρουσία περίσσειας υπολειμματικού 
κυτταροπλάσματος (όγκος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο του μεγέθους της κεφαλής). 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαστηριακοί μετρητές κυττάρων έχοντας προσαρμο-
σμένο τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων πλήκτρων στο είδος του δείκτη που αξιο-
λογείται κάθε φορά. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος τέτοιος μετρητής, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ένα απλό φύλλο βαθμολογίας. 

• Ο δείκτης MAI είναι ο μέσος αριθμός ανωμαλιών ανά ανώμαλο σπερματοζωάριο. 
Στον υπολογισμό του περιλαμβάνονται όλες οι ανωμαλίες της κεφαλής, του αυ-
χένα και της ουράς. Τα κριτήρια μορφολογίας που χρησιμοποιούνται για αυτή την 
ανάλυση προέρχονται από τον David et al. (1975), όπως τροποποιήθηκαν από 
τους Auger & Eustache (2000), και διαφέρουν από αυτά που παρουσιάζονται σε 
αυτό εδώ το εγχειρίδιο (Ενότητες 2.15.1 και 2.15.2) 

• Ο δείκτης ΤΖΙ είναι παρόμοιος με τον δείκτη ΜAI, αλλά γίνεται καταμέτρηση το 
πολύ τεσσάρων ανωμαλιών ανά ανώμαλο σπερματοζωάριο: μια για κάθε κεφαλή, 
αυχένα και ουρά και μια για την περίσσεια υπολειμματικού κυτταροπλάσματος, 
ανεξάρτητα από τον πραγματικό αριθμό των ανωμαλιών ανά ανώμαλο σπερμα-
τοζωάριο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια μορφολογίας που δίνονται 
σε αυτό το εγχειρίδιο. 

• Ο δείκτης SDI είναι ο αριθμός των ελαττωμάτων διαιρεμένος με το συνολικό α-
ριθμό σπερματοζωαρίων (όχι μόνο των ανώμαλων σπερματοζωαρίων). Ο δείκτης 
ενσωματώνει μερικές κατηγορίες των ανωμαλιών της κεφαλής αλλά μόνο μια για 
κάθε ελάττωμα αυχένα και ουράς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια μορ-
φολογίας που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
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Πίνακας 3.1 Υπολογισμός δεικτών των πολλαπλών μορφολογικών ελαττωμάτων 
 

 ΜΑΙ ΤΖΙ* SDI 

Μέγιστη τιμή  4.00 3.00 

Παράμετρος Ανώμαλο σπερ-
ματοζωάριο 

Ανώμαλο σπερμα-
τοζωάριο 

Όλα τα σπερματο-
ζωάρια 

(A) Αριθμός σπερματοζωαρίων που 
μετρούνται 

200 200 200 

Φυσιολογικά σπερματοζωάρια (Ν) 46 46 46 

Φυσιολογικά σπερματοζωάρια (%) 23 23 23 

(B) Αριθμός σπερματοζωαρίων με α-
νωμαλίες (200-46) 

154 154 154 

(1) Αριθμός ανωμαλιών κεφαλής (MAI, 
SDI) ή αριθμός σπερματοζωαρίων 
με >1 ανωμαλία κεφαλής (ΤΖΙ) 

284 154 212 

(2) Αριθμός ανωμαλιών αυχένα (MAI) ή 
αριθμός σπερματοζωαρίων με >1 
ανωμαλία αυχένα (TZI, SDI) 

54 52 52 

(3) Αριθμός ανωμαλιών ουράς (MAI) ή α-
ριθμός σπερματοζωαρίων με >1 α-
νωμαλία ουράς (TZI, SDI) 

54 46 46 

(4) Αριθμός σπερματοζωαρίων με κυττα-
ροπλασματικό υπόλοιπο 

14 14 14 

(C) Συνολικές ανωμαλίες MAI: (1) + (2) 
+ (3) = ( C ) 

392   

(D) Συνολικές ανωμαλίες TZI, SDI: (1) + 
(2) + (3) + (4) = (D) 

 266 324 

Υπολογισμός δείκτη C/B D/B D/A 

Τιμή δείκτη 2,55 1,72 1,62 
 

*Αυτή η περιγραφή του TZI είναι σε συμφωνία με την πρωτότυπη έρευνα (Menkveld et al., 2001) και με το εγχειρίδιο της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (European Society of Human Reproduction and 
Embryology ή ESHRE) και της Σκανδιναβικής Ένωσης Ανδρολογίας Nordic Association (NAFA) (ESHRE/NAFA, 2002) 
που δίνουν τιμές που ποικίλουν από 1 έως 4. Είναι διαφορετική από την περιγραφή στην προηγούμενη έκδοση αυτού 
του εγχειριδίου (ΠΟΥ, 1999), στην οποία το κυτταροπλασματικό υπόλοιπο θεωρείται ελάττωμα αυχένα, και η οποία δίνει 
τιμές του ΤΖΙ που ποικίλουν από 1 έως 3. 

 

3.1.2. Πραγματικό παράδειγμα 

Παράδειγμα. Από τα 200 σπερματοζωάρια που μετρήθηκαν στο αντιδείγμα 1, 42 ήταν 
φυσιολογικά και 158 ανώμαλα. Από τα 158 ανώμαλα σπερματοζωάρια, τα 140 είχαν 
ανωμαλίες κεφαλής, τα 102 ανωμαλίες του αυχένα, τα 30 ανωμαλίες ουράς και τα 44 
κυτταροπλασματικό υπόλοιπο. Για να υπολογίσουμε το ΤΖΙ, διαιρούμε το συνολικό 
αριθμό ανωμαλιών (140 + 102 + 30 + 44 + 122 + 108 + 22 + 36 = 604 ανωμαλίες) με 
τον αριθμό των ανώμαλων σπερματοζωαρίων (158 + 164 = 322), δηλαδή ΤΖΙ= 
604/322 = 1,88. 

Ο Πίνακας 3.2 παρουσιάζει τιμές δεικτών MAI και ΤΖΙ ανδρών που έχουν προσέλθει 
σε κλινικές υπογονιμότητας και ανδρών που έχουν κάνει παιδί μέσα στα τελευταία 3 
χρόνια. 
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Πίνακας 3.2 Δείκτες ανωμαλιών σπέρματος για άντρες από γόνιμα και μη γόνιμα ζευγάρια 
 

 Μη γόνιμα ζευγάρια Γόνιμα ζευγάρια  

 MAI1 TZI2 MAI3 TZI2  

Μέσος όρος 1,94 1,81 1,58 1,51  

SD 0,37 0,3 0,2 0,2  

Ελάχιστο 1,12 1,26 1,04 1,17  

Μέγιστο 3,9 2,64 2,38 2,07  

Εκατοστημό-
ρια 

     

5 1,44  1,27   

10 1,51 1,74 1,34 1,33  

25 1,67  1,44   

50 1,88 1,81 1,58 1,54  

75 2,14  1,72   

90 2,44  1,86   

95 2,65  1,94   

Σύνολο (N) 4930 103 994 107  
1 Αδημοσίευτα δεδομένα από το J Auger, Παρίσι, χρησιμοποιώντας τη ταξινόμηση μορφολογίας του Da-

vid (David et al., 1975,τροποποιημένη από τους Auger & Eustache, 2000). 
2 Menkveld et al., 2001. 
3 Jørgensen et al., 2001, χρησιμοποιώντας τη ταξινόμηση μορφολογίας του David (David et al., 1975,τρο-

ποποιημένη από τους Auger & Eustache, 2000). 

 

3.2 Πανλευκοκυτταρική (CD45) ανοσοϊστοχηµική χρώση  

Τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα που έχουν απελευθερώσει τα κοκκία τους και 
άλλα είδη λευκοκυττάρων, όπως τα λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα ή τα μονοκύτταρα, 
τα οποία δεν περιέχουν υπεροξειδάση, δεν μπορούν να ανιχνευθούν με τη δοκιμή της 
o-τολουιδίνης για κυτταρική υπεροξειδάση (βλ. Ενότητα 2.18.1). Μπορούν όμως να 
ανιχνευθούν με ανοσοϊστοχηµικά μέσα. Η ανοσοϊστοχηµική χρώση είναι πιο ακριβή και 
χρονοβόρα από την αξιολόγηση της δραστικότητας της υπεροξειδάσης των κοκκιοκυτ-
τάρων, αλλά είναι χρήσιμη για τη διάκριση των λευκοκυττάρων από τα γεννητικά κύτ-
ταρα. 

3.2.1 Αρχή μεθόδου  

Όλες οι τάξεις των ανθρώπινων λευκοκυττάρων εκφράζουν ένα ειδικό αντιγόνο (CD45) 
που μπορεί να ανιχνευθεί με το κατάλληλο μονοκλωνικό αντίσωμα. Αλλάζοντας τη 
φύση του πρωτογενούς αντισώματος μπορούμε να ανιχνεύσουμε διάφορους τύπους 
λευκοκυττάρων όπως μακροφάγα, μονοκύτταρα, ουδετερόφιλα, Β-κύτταρα ή Τ-κύτ-
ταρα. 

3.2.2 Αντιδραστήρια  

1. Αλατούχο διάλυμα Dulbecco με φωσφορικό άλας (Dulbecco’s phosphate-buffered 
saline ή DPBS): βλ. Παράρτημα 4, Ενότητα Α4.2  

2. Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα Tris (Tetramisole-HCL ή TBS), pΗ 8,2. βλ. Παράρ-
τημα 4, Ενότητα Α4.8. 

3. Τετραμισόλη-HCl (λεβαμισόλη ή levamisole) 1,0 mol/L: διαλύστε 2,4 g λεβαμισό-
λης σε 10 mL απεσταγμένου νερού. 

4. Υπόστρωμα: σε 9,7 mL TBS (pΗ 8,2) προσθέστε 2 mg φωσφορικής ναφθόλης 
(pathole AS-MX phosphate) AS-MX, 0,2 mL διμεθυλοφορμαμιδίου και 0,1 mL από 
1,0 mol /L λεβαμισόλης. Λίγο πριν τη χρήση, προσθέστε 10 mg αλατιού Fast Red 
TR και διηθήστε (μέγεθος πόρων 0,45 μm). 
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5. Μονιμοποιητικό: ακετόνη ή ακετόνη / μεθανόλη / φορμαλδεΰδη: σε 95 mL ακετό-
νης προσθέστε 95 mL απόλυτης μεθανόλης και 10 mL 37% (v/v) φορμαλδεΰδης. 

6. Πρωτογενές αντίσωμα: μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού κατά του κοινού λευκο-
κυτταρικού αντιγόνου, κωδικοποιημένο με CD45. 

7. Δευτερογενές αντίσωμα: ανοσοσφαιρίνες κουνελιού κατά ποντικού. Η αραίωση 
που χρησιμοποιείται θα εξαρτηθεί από τον τίτλο αντισωμάτων και την προέλευσή 
του. 

8. Σύμπλοκο αλκαλικής φωσφατάσης - αντι-αλκαλικής φωσφατάσης (Alkaline phos-
phatase – anti-alkaline phosphatase complex ή APA AP). 

9. Μείγμα χρώσης αιματοξυλίνης Harris (ως αντίθετη χρώση): βλ. Παράρτημα 4, Ε-
νότητα Α4.10. 

3.2.3 Διαδικασία  

3.2.3.1 Προετοιμασία του σπέρματος 

1. Αναδεύστε το δείγμα του σπέρματος καλά (βλ. Πλαίσιο 2.3). 

2. Αναμίξτε δείγμα σπέρματος των 0,5 mL περίπου με πέντε όγκους DPBS. 

3. Φυγοκεντρήστε στα 500 g για 5 λεπτά, αφαιρέστε το υπερκείμενο και διαλύστε το 
ίζημα με τα σπερματοζωάρια σε πέντε φορές τον όγκο του DPBS. 

4. Φυγοκεντρήστε στα 500 g για 5 λεπτά. 

5. Επαναλάβετε τη διαδικασία μία ακόμη φορά και επαναδιαλύστε το ίζημα σε 
DPBS, περίπου 50 × 106 σπερματοζωάρια ανά mL. 

3.2.3.2 Προετοιμασία των επιχρισμάτων σπέρματος  

1. Κάντε δύο πανομοιότυπα επιχρίσματα σε καθαρές γυάλινες πλάκες (βλ. Ενότητα 
2.13.2) από δείγματα 5 μL του εναιωρήματος και αφήστε τα να στεγνώσουν στον 
αέρα. 

2. Μονιμοποιήστε τα κύτταρα σε απόλυτη ακετόνη για 10 λεπτά ή σε ακετόνη / αιθα-
νόλη / φορμαλδεΰδη για 90 δευτερόλεπτα. 

3. Πλύνετε δύο φορές με TBS και αφήστε τις πλάκες να στραγγίξουν. 

4. Τα πλακίδια μπορούν στη συνέχεια να βαφθούν αμέσως ή να τυλιχτούν σε αλου-
μινόχαρτο και να αποθηκευτούν στους -70°C για μελλοντική ανάλυση. 

3.2.3.3 Επώαση με αντισώματα 

1. Σε κάθε πλάκα σημειώστε την περιοχή μονιμοποιημένων κυττάρων (κύκλος δια-
μέτρου περίπου 1 cm) με ένα μολύβι (στυλό για οριοθέτηση) και καλύψτε την πε-
ριοχή με 10 μL πρωτογενούς μονοκλωνικού αντισώματος. 

2. Τοποθετήστε το πλακάκι οριζόντια για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου σε έναν 
υγρό θάλαμο (π.χ. σε χαρτί φίλτρου κορεσμένο με νερό σε καλυμμένο τρυβλίο 
Petri) για να αποφύγετε την ξήρανση. 

3. Πλύνετε δύο φορές με TBS και αφήστε τις πλάκες να στραγγίξουν. 

4. Καλύψτε την ίδια περιοχή του επιχρίσματος με 10 μL δευτερογενούς αντισώματος 
και επωάστε για 30 λεπτά σε έναν υγρό θάλαμο, σε θερμοκρασία δωματίου. 

5. Πλύνετε δύο φορές με TBS και αφήστε τις πλάκες να στραγγίξουν. 

6. Προσθέστε 10 μL από το APA AP στην ίδια περιοχή. 

7. Επωάστε για μία ώρα σε υγρό θάλαμο, σε θερμοκρασία δωματίου. 

8. Πλύνετε δύο φορές με TBS και αφήστε τις πλάκες να στραγγίξουν. 

9. Επωάστε με 10 μL υποστρώματος φωσφορικής ναφθόλης για 20 λεπτά σε υγρό 
θάλαμο, σε θερμοκρασία δωματίου. 
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Σημείωση: Για να ενισχυθεί το προϊόν της αντίδρασης, η χρώση με το δευτερογενές 
αντίσωμα και το ΑΡΑ ΑΡ μπορεί να επαναληφθεί, με περίοδο επώασης 15 λεπτών 
για κάθε αντιδραστήριο. 

3.2.3.4 Αντίθετη χρώση (counterstain) και τοποθέτηση 

1. Μόλις τα πλακάκια αποκτήσουν κοκκινωπό χρώμα, ξεπλύνετε με TBS. 

2. Κάντε αντίθετη χρώση για λίγα δευτερόλεπτα με αιματοξυλίνη. πλύνετε σε νερό βρύ-
σης και τοποθετήστε τα σε υδατικό μέσο στήριξης (βλ. Ενότητες 2.14.2.4 και 
2.14.2.5). 

3.2.3.5 Αξιολόγηση του αριθμού των CD45 θετικών κυττάρων 

1. Εξετάστε ολόκληρη τη βαμμένη περιοχή της πλάκας σε φωτεινά οπτικά πεδία σε 
μεγέθυνση ×200 ή ×400. Τα θετικά CD45 κύτταρα (λευκοκύτταρα) χρωματίζονται 
ερυθρά (βλέπε Εικ. 3.1). 

2. Μετρήστε ξεχωριστά CD45-θετικά κύτταρα και σπερματοζωάρια έως ότου μετρη-
θούν τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια σε κάθε αντίγραφο, προκειμένου να επι-
τευχθεί ένα αποδεκτό σφάλμα δειγματοληψίας (βλ. Πλαίσιο 2.7 και Πίνακας 2.2). 

3. Μετρήστε τον αριθμό των θετικών CD45 κυττάρων και των σπερματοζωαρίων με 
τη βοήθεια ενός εργαστηριακού κυτταρομετρητή. 

4. Υπολογίστε το άθροισμα και τη διαφορά των δύο μετρήσεων των CD45 θετικών 
κυττάρων. 

5. Προσδιορίστε εάν είναι αποδεκτή η διαφορά από τον Πίνακα 2.5 ή το Σχ. A7.1. 
Προσάρτημα 7. (Καθένα δείχνει τη μέγιστη διαφορά μεταξύ δύο μετρήσεων που 
αναμένεται να συμβεί στο 95% των δειγμάτων λόγω του δειγματοληπτικού σφάλ-
ματος).  

6. Εάν η διαφορά είναι αποδεκτή, υπολογίστε τη συγκέντρωση (βλ. Ενότητα 3.2.3.6). 
Εάν η διαφορά είναι πολύ υψηλή, επανεκτιμήστε τα πλακάκια εις διπλούν (βλ. 
Πλαίσιο 2.10). 

7. Αναφέρετε τη μέση συγκέντρωση θετικών CD45 κυττάρων μέχρι δύο σημαντικά 
ψηφία. 

8. Υπολογίστε το συνολικό αριθμό των θετικών CD45 κυττάρων ανά εκσπερμάτωση 
(βλ. Σχόλιο μετά την Ενότητα 3.2.3.9). 

3.2.3.6 Υπολογισμός της συγκέντρωσης των θετικών CD45 κυττάρων στο σπέρμα  

Η συγκέντρωση CD45 θετικών κυττάρων υπολογίζεται σε σχέση με εκείνη των σπερ-
ματοζωαρίων στην πλάκα. Αν Ν είναι ο αριθμός των CD45 θετικών κυττάρων που 
υπολογίζονται στον ίδιο αριθμό πεδίων με τα 400 σπερματοζωάρια και S είναι η συ-
γκέντρωση των σπερματοζωαρίων (106 ανά mL), τότε η συγκέντρωση (C) των CD45 
θετικών κυττάρων (106 ανά mL) μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο C = S × (N / 
400). 
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Εικ. 3.1 Λευκοκύτταρα σε σπέρμα.  

Τα κύτταρα που φέρουν CD45 (λευκοκύτταρα) χρωματίζονται ερυθρά.  

  
 
Η μικρογραφία είναι ευγενική προσφορά του RJ Aitken. 

 

3.2.3.7 Ευαισθησία μεθόδου 

Εάν υπάρχουν λιγότερα CD45-θετικά κύτταρα από τα σπερματοζωάρια στο δείγμα 
(δηλ. <400), το σφάλμα δειγματοληψίας θα υπερβεί το 5%. Σε αυτή την περίπτωση, 
αναφέρετε το σφάλμα δειγματοληψίας για τον αριθμό των κυττάρων που μετρήθηκαν 
(βλ. Πίνακα 2.2). 

Εάν μετρηθούν λιγότερα από 25 CD45-θετικά κύτταρα, αναφέρετε τον αριθμό των 
θετικών CD45 κυττάρων που παρατηρήθηκαν με το σχόλιο «Πολύ λίγα για ακριβή 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης». 

3.2.3.8 Παραδείγματα 

Παράδειγμα 1. Στο υποδείγμα 1 υπάρχουν 20 CD45-θετικά κύτταρα ανά 200 σπερ-
ματοζωάρια, ενώ στο υποδείγμα 2 υπάρχουν 40 CD45-θετικά κύτταρα ανά 200 σπερ-
ματοζωάρια. Το άθροισμα των τιμών (20 + 40) είναι 60 και η διαφορά (40–20) είναι 
20. Από τον Πίνακα 2.5 αυτό φαίνεται να υπερβαίνει τη διαφορά που αναμένεται (15), 
οπότε τα αποτελέσματα απορρίπτονται και αξιολογούνται εκ νέου. 

Παράδειγμα 2. Στο υποδείγμα 1 υπάρχουν 25 CD45-θετικά κύτταρα ανά 200 σπερ-
ματοζωάρια και στο υποδείγμα 2 υπάρχουν 35 CD45-θετικά κύτταρα ανά 200 σπερ-
ματοζωάρια. Το άθροισμα των τιμών (25 + 35) είναι 60 και η διαφορά (35–25) είναι 
10. Από τον Πίνακα 2.5 φαίνεται ότι η διαφορά είναι μικρότερη από αυτή που θεωρεί-
ται τυχαία (15), οπότε οι τιμές γίνονται αποδεκτές. 

Για 60 CD45 θετικά κύτταρα ανά 400 σπερματοζωάρια και συγκέντρωση σπέρματος 
70 × 106 κύτταρα ανά mL, η CD45-θετική συγκέντρωση κυττάρων είναι C = S × (N / 
400) κύτταρα ανά mL = 70 × 106 × (60/400) = 10,5 × 106 κύτταρα ανά mL ή 10 × 106 
κύτταρα ανά mL (μέχρι δύο σημαντικά ψηφία). Καθώς μετρήθηκαν λιγότερα από 400 
κύτταρα, αναφέρετε το δειγματοληπτικό σφάλμα για 60 κύτταρα που δίνεται στον Πί-
νακα 2.2 (περίπου 13%). 

3.2.3.9 Τιμές αναφοράς 
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Δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς για CD45-θετικά κύτταρα,προς το παρόν, στο σπέρμα 
γόνιμων ανδρών. Η τιμή κατωφλίου 1,0 × 106 κύτταρα ανά mL για θετικά στην υπε-
ροξειδάση κύτταρα (βλέπε Ενότητα 2.18.1.8) συνεπάγεται υψηλότερη συγκέντρωση 
ολικών λευκοκυττάρων, καθώς δεν είναι όλα τα λευκοκύτταρα θετικά στην υπεροξει-
δάση.  

Σχόλιο: Ο συνολικός αριθμός λευκοκυττάρων (συνολικός αριθμός λευκοκυττάρων 
ανά εκσπερμάτωση) ενδέχεται να αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα μιας φλεγμονώδους 
κατάστασης (Wolff, 1995). Ο συνολικός αριθμός των CD45-θετικών κυττάρων στην 
εκσπερμάτωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη συγκέντρωση των CD45-θετι-
κών κυττάρων με τον συνολικό όγκο της εκσπερμάτωσης. 

 

 

3.3 Αλληλεπίδραση μεταξύ σπερματοζωαρίου και τραχηλικής βλέν-
νης 

Η τραχηλική βλέννη είναι δεκτική στα σπερματοζωάρια για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως (στα μέσα του κύκλου), όπου τα οιστρο-
γόνα που την επηρεάζουν ευνοούν τη διείσδυση του σπέρματος. Το χρονικό διά-
στημα κατά το οποίο τα σπερματοζωάρια μπορούν να διεισδύσουν στην τραχηλική 
βλέννη ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των γυναικών, ενώ μπορεί και να διαφέρει στο ίδιο 
άτομο από κύκλο σε κύκλο. 

Σημείωση: Βλέπε στο Παράρτημα 5 λεπτομέρειες που αφορούν συλλογή, αποθή-
κευση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της τραχηλικής βλέννης. 
 

Σχόλιο: Όταν ένας άντρας δεν μπορεί να δώσει δείγμα σπέρματος, η δοκιμή postcoital 
(βλέπε Ενότητα 3.3.1) μπορεί να παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα σπερ-
ματοζωάριά του. 

3.3.1 In-vivo (postcoital) δοκιμή ή δοκιμή μετά την επαφή 

3.3.1.1 Σκοπός 

Οι στόχοι της δοκιμής postcoital είναι να προσδιοριστεί ο αριθμός των ενεργών σπερ-
ματοζωαρίων στην τραχηλική βλέννη και να αξιολογηθεί η επιβίωση του σπέρματος 
(Sobrero & MacLeod, 1962) και η συμπεριφορά του σπέρματος μερικές ώρες μετά τη 
συνουσία (ο ρόλος δεξαμενής της βλέννας) (Moghissi, 1917). Αυτές οι πληροφορίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί η θετική δοκιμή αντισωμάτων των 
σπερματοζωαρίων στον άντρα ή τη γυναίκα σύντροφο. 

3.3.1.2 Συγχρονισμός 

Οι δοκιμές postcoital θα πρέπει να εκτελούνται όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά 
πριν, τη στιγμή της ωορρηξίας, όπως αυτή έχει υπολογιστεί με κλινικά κριτήρια π.χ. 
συγκεκριμένο διάστημα κύκλου, φυσιολογική θερμοκρασία σώματος, μεταβολές της 
τραχηλικής βλέννας, ανίχνευση ωχρινοτρόπου ορμόνης στον ορό ή τα ούρα και εξέ-
ταση ωοθηκών με υπέρηχο. Είναι σημαντικό η βλέννη να αξιολογείται στο εργαστήριο 
σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή - μεταξύ 9 και 12 ωρών μετά τη συνουσία. 

3.3.1.3 Οδηγίες για τα ζευγάρια 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη δοκιμή postcoital, τα ζευγάρια θα πρέπει 
να είναι ενήμερα για την πιο κατάλληλη ημέρα για τη δοκιμή, και να έχουν καθοδηγη-
θεί: 

1. Να απέχουν από τη σεξουαλική επαφή, και ο άντρας από τον αυνανισμό, για 2 
μέρες πριν τη δοκιμασία. 

 
2. Να έχουν κολπική επαφή το βράδυ πριν από την ημερομηνία της δοκιμασίας. 

3. Να μην χρησιμοποιήσουν κολπικά λιπαντικά κατά την διάρκεια της συνουσίας και 
η γυναίκα να μην κάνει ντουζ μετά την συνουσία (επιτρέπεται να κάνει ντους, αλλά 
όχι πλήρες μπάνιο). 
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4. Η γυναίκα θα πρέπει να έρθει στη κλινική το επόμενο πρωί. 

3.3.1.4 Διαδικασία 

1. Εισάγετε διαστολέα στον κόλπο χωρίς λιπαντικό. 

2. Αναρροφήστε με σύριγγα φυματίνης (χωρίς βελόνα), πιπέτα ή σωλήνα πολυαιθυ-
λενίου, όσο το δυνατόν περισσότερο σπέρμα από το οπίσθιο μέρος του κόλπου. 

3. Με διαφορετική σύριγγα ή καθετήρα αναρροφήστε όσο το δυνατόν περισσότερη 
βλέννη από τον ενδοτράχηλο. 

4. Τοποθετείστε το δείγμα βλέννης σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα και καλύψτέ το με 
μια καλυπτρίδα (22 mm x 22 mm). Το βάθος αυτού του παρασκευάσματος μπορεί 
να τυποποιηθεί υποστηρίζοντάς το με κάλυμμα με γράσο σιλικόνης ή μείγμα κε-
ριού-ζελατίνας (βλέπε Πλαίσιο 3.1) που περιέχει γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 100 
μm (Drobnis et al.,1988). 

5. Εξετάστε το παρασκεύασμα σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης σε μεγέθυνση x400.  

Σημείωση: Για αξιόπιστα αποτελέσματα, είναι σημαντικό το δείγμα βλέννης να είναι 
καλής ποιότητας και απαλλαγμένο από μολύνσεις με αίμα.  

 

Πλαίσιο 3.1 Προετοιμασία μείγματος κεριού-ζελατίνας  
Προετοιμάστε πριν ένα μείγμα κεριού-ζελατίνας από πριν. Μπορεί να αποθηκευτεί σε 

θερμοκρασία δωματίου και να είναι έτοιμο για χρήση. Λιώστε το κερί (σημείο τήξης 

48 - 66 °C) σε ένα σκεύος και αναμίξτε το με τη ζελατίνη (περίπου ένα μέρος κερί με 

δυο μέρη ζελατίνης) με μια γυάλινη ράβδο. Μόλις το μείγμα γίνει ομοιογενές, αφήστε 

το να κρυώσει ελαφρώς. Όσο είναι ακόμη ζεστό, τραβήξτε με την σύριγγα 3 mL ή 5 

mL (χωρίς βελόνα). Μόλις το μείγμα στερεοποιηθεί, γεμίστε τη σύριγγα με βελόνα 18 

gauge. 

3.3.1.5 Το δείγμα σπέρματος από τον κόλπο 

Τα σπερματοζωάρια συνήθως πεθαίνουν στον κόλπο εντός 2 ωρών. Φτιάξτε ένα 
νωπό παρασκεύασμα με δείγμα σπέρματος από τον κόλπο (Βλέπε Ενότητα 2.4.2) 
για να βεβαιωθείτε ότι το σπέρμα εισήχθει στον κόλπο. 

3.3.1.6 Το δείγμα τραχηλικής βλέννης 

Ο αριθμός σπερματοζωαρίων στο κατώτερο σημείο του τραχήλου της μήτρας εξαρ-
τάται από το χρονικό διάστημα από την σεξουαλική επαφή. Περίπου 2-3 ώρες μετά 
τη συνουσία υπάρχει μεγάλη συσσώρευση σπερματοζωαρίων στο κάτω μέρος του 
τραχήλου της μήτρας. Η εκτίμηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων στην τραχη-
λική βλέννα παραδοσιακά βασίζεται στη μέτρηση ανά πεδίο μικροσκόπησης υψη-
λής συχνότητας (βλέπε Πλαίσιο 3.2). Η συγκέντρωση σπερματοζωαρίων μέσα στην 
βλέννη θα πρέπει να εκφράζεται ως αριθμός σπερματοζωαρίων ανά λίτρο. 

Πλαίσιο 3.2 Όγκος που παρατηρείται ανά πεδίο υψηλής ανάλυσης σε ένα πα-
ρασκεύασμα βλέννης βάθους 100 μm 
Ο όγκος της βλέννης σε κάθε πεδίο μικροσκοπίου εξαρτάται από το εμβαδό του 
πεδίου (πr2, όπου είναι περίπου 3,142 και r είναι η ακτίνα του μικροσκοπικού πε-
δίου) και το βάθος του θαλάμου (εδώ 100 μm). Η διάμετρος του μικροσκοπίου μπο-
ρεί να μετρηθεί με ένα ενσωματωμένο μικρόμετρο ή μπορεί να υπολογιστεί διαιρώ-
ντας τη διάμετρο του ανοίγματος του οφθαλμικού φακού με τη μεγέθυνση του αντι-
κειμενικού φακού. Με αντικειμενικό φακό ×40 και ×10 mm οφθαλμικό διάφραγμα 20 
mm, το μικροσκοπικό πεδίο έχει διάμετρο περίπου 500 μm (20 mm / 40). Σε αυτή 
την περίπτωση r = 250 μm, r2 = 62.500 μm2, r2 = 196.375 μm2 και ο όγκος είναι 
19.637.500 μm3 ή περίπου 20 nL 

Έτσι, μια μέτρηση 10 σπερματοζωαρίων ανά ×400 HPF σε ένα παρασκεύασμα βά-
θους 100 μm ισοδυναμεί με περίπου 10 σπερματοζωάρια ανά 20 nL βλέννης ή 500 
σπερματοζωάρια ανά μL. Ωστόσο, επειδή ο συνολικός αριθμός των κυττάρων που 
μετρήθηκαν είναι χαμηλός, το σφάλμα δειγματοληψίας είναι υψηλό. Αναφέρετε το 
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σφάλμα δειγματοληψίας για τα 10 κύτταρα σύμφωνα με τον Πίνακα 2.2 (περίπου 
32%) 

Η κινητικότητα του σπέρματος στην τραχηλική βλέννη βαθμολογείται ως εξής: 

• PR = progressive motility ή προοδευτική κινητικότητα 

• NP = non progressive motility ή μη προοδευτική κινητικότητα 

• ΙΜ = immorile spermatozoa ή ακίνητα σπερματοζωάρια. 

Ο πιο σημαντικός δείκτης της φυσιολογικής αυχενικής λειτουργίας είναι η παρουσία 
σπερματοζωαρίων με προοδευτική κινητικότητα. 

3.3.1.7 Ερμηνεία 

• Το τεστ θα είναι αρνητικό εάν δεν βρεθούν σπερματοζωάρια στη βλέννη. 

• Η παρουσία σπερματοζωαρίων με προοδευτική κινητικότητα στην ενδοτραχηλική 
βλέννη 9 - 14 ώρες μετά τη συνουσία συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης προβλημάτων 
στον τράχηλο της μήτρας και στην αυτοανοσία έναντι των σπερματοζωαρίων σε 
άνδρες ή γυναίκες (Oei et al.,1995). 

• Όταν παρατηρούνται NP σπερματοζωάρια με τρεμάμενη κίνηση, μπορεί να υπάρ-
χουν αντισώματα σπέρματος είτε στη βλέννη είτε στα σπερματοζωάρια. 

Σημείωση: Όταν το αρχικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό ή μη φυσιολογικό, το postcoital 
test (PCT) θα πρέπει να επαναληφθεί.  

 

Σχόλιο 1: Εάν δεν βρεθούν σπερματοζωάρια στο δείγμα της κολπικής κοιλότητας, το 
ζευγάρι θα ζητηθεί να επιβεβαιώσει ότι συνέβει ενδοκολπική εκσπερμάτωση 

 

Σχόλιο 2: Μια αρνητική δοκιμασία μπορεί να ωφείλεται σε εσφαλμένο συγχρονισμό. 
Ε¨αν η δοκιμασία πολύ νωρίς ή πολύ αργά στον εμμηνορρυσιακό κύκλο μιας γόνιμης 
γυναίκας μπορεί να είναι αρνητική. Σε μερικές γυναίκες το τεστ μπορεί να είναι θετικό 
μόνο για 1 με 2 μέρες κατά τη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου τους. Όταν η 
ωορηξία δε μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, ίσως κριθεί απαραίτητο να επανα-
ληφθεί το τεστ γονιμότητας αρκετές φορές κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ή να εκτε-
λεστούν επαναλαμβανόμενες δοκιμές in vitro. 

 

Σχόλιο 3: Απαιτούνται επαναλαμβανόμενα αρνητικά postcoital τεστ με τον καλύτερο 
δυνατό συντονισμό, ώστε να θεωρηθούν πιθανή αιτία μη γονιμότητας τα προβλή-
ματα στον τράχηλο της μήτρας.  

3.3.2 In vitro δοκιμασίες  

Μια λεπτομερής αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης του σπέρματος με τη βλέννη του 
τραχήλου μπορεί να ληφθεί χρησιμοποιώντας τα τεστ διείσδυσης in vitro. Αυτά τα 
τεστ συνήθως εκτελούνται μετά από ένα αρνητικό τεστ γονιμότητας (postcoital), και 
παρέχουν περισσότερες πληροφορίες όταν διεξάγονται με cross-over τεστ, χρησιμο-
ποιώντας σπέρμα δότη και βλέννη τραχήλου της μήτρας δότη ως δείγματα ελέγχου. 
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η σημασία ενός θετικού τεστ 
αντισωμάτων σπέρματος στον άντρα ή στη γυναίκα σύντροφο. 

• Όταν ο σκοπός του τεστ αλληλεπίδρασης του σπέρματος με τη βλέννη του τραχή-
λου είναι να συγκριθεί η ποιότητα των διαφόρων δειγμάτων του τραχήλου της μή-
τρας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο δείγμα φυσιολογικού σπέρματος .  

• Όταν ο σκοπός είναι να εκτιμηθεί η ποιότητα των διαφόρων δειγμάτων σπέρματος, 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ίδιο δείγμα καλής ποιότητας τραχηλικής βλέννης 
στο μέσο του κύκλου.  

Σημείωση: Ανατρέξτε στο Παράρτημα 5 για περισσότερα στοιχεία συλλογής, αποθή-
κευσης των χαρακτηριστικών της τραχηλικής βλέννης.  

 

Σχόλιο 1: Το δείγμα τραχηλικής βλέννης μπορεί να ληφθεί στο μέσο του κύκλου από 
γυναίκες που έχουν προγραμματιστεί για τεχνητή γονιμοποίηση ή ανάκτηση ωαρίων 
για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η τραχηλική βλέννη θα πρέπει να ληφθεί πριν 
τη γονιμοποίηση, σε φυσιολογικό κύκλο ή σε κύκλους στους οποίους η ωορρηξία 
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έχει προκληθεί με θεραπεία με γοναδοτροπίνες. 
 

Σχόλιο 2: Μπορεί να δοθεί στις γυναίκες αιθυνιλ-οισταδιόλη (ethinyl estradiol) για 7 - 
10 μέρες με σκοπό να παραχθεί βλέννη από τη χορήγηση οιστρογόνων για ανάλυση 
(Παράρτημα 5, Eνότητα A5.2.1). 

 

Σχόλιο 3: Οι γυναίκες που λαμβάνουν κλομιφένη (clomifene) για επαγωγή ωορρη-
ξίας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δότες τραχηλικής βλέννης λόγω των 
πιθανών επιπτώσεων αυτού του αντιοιστρογόνου στον τράχηλο. 

 

• Πρέπει να ληφθεί βλέννη στα μέσα του κύκλου. 

• Τα in vitro τεστ πρέπει να γίνονται μέσα σε 1 ώρα από τη στιγμή που λήφθηκε το 
δείγμα του σπέρματος, με σκοπό να αποφευχθεί η αφυδάτωση του ή να επηρεα-
στεί η ποιότητά του λόγω αλλαγής θερμοκρασίας. 

• Το pH της τραχηλικής βλέννης από τον ενδοτράχηλο, πρέπει να μετρηθεί με πε-
χαμετρικό χαρτί, εύρους 6,0 - 10,0, επί τόπου ή αμέσως μετά τη συλλογή. Εάν το 
pH μετρηθεί επι τόπου θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή ώστε να μετρηθεί 
σωστά, το pH της εξωτραχηλικής βλέννης είναι πάντα χαμηλότερο από αυτό της 
ενδοτραχηλικής. Πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή μόλυνσης 
από τις εκκρίσεις του κόλπου, οι οποίες έχουν χαμηλό pH.  

• Τα σπερματοζωάρια είναι ευαίσθητα στις αλλαγές του pH της τραχηλικής βλέννης. 
Η όξινη βλέννα ακινητοποιεί τα σπερματοζωάρια, ενώ η αλκαλική βλέννη μπορεί 
να ενισχύσει την κινητικότητα. Η υπερβολική αλκαλικότητα της τραχηλικής βλέννας 
(pH > 8,5) μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη βιωσιμότητα των σπερματοζωαρίων. 
H βέλτιστη τιμή pΗ για τη μετανάστευση και την επιβίωση του σπέρματος στην 
τραχηλική βλέννη είναι μεταξύ 7,0 και 8,5, η εκτιμώμενη τιμή του pH σε τραχηλική 
βλέννη ενός φυσιολογικού μέσου κύκλου. Αν και η τιμή pH μεταξύ 6,0 και 7,0 μπο-
ρεί να είναι συμβατή με τη διείσδυση σπέρματος, η κινητικότητα είναι μειωμένη 
κάτω από pH 6,5 και οι αναλύσεις σπέρματος – τραχηλικής βλέννης συχνά δεν 
διεξάγονται αν το pH της βλέννας είναι μικρότερο από 7,0. 

Σημείωση: Υποκατάστατα τζελ, όπως βόεια τραχηλική βλέννη ή συνθετικά τζελ, δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με την ανθρώπινη τραχηλική βλέννη σε in vitro 
ανάλυση αλληλεπίδρασης σπέρματος – τραχηλικής βλέννης. Παρ’ όλα αυτά, η 
χρήση αυτών των υλικών όντως παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την κινητικότητα 
των σπερματοζωαρίων σε ιξώδη μέσα (Neuwinger et al., 1991: Ivic et al., 2002).  

3.3.3 Απλουστευμένη δοκιμή in Vitro σε αντικειμενοφόρο πλάκα 

3.3.3.1 Διαδικασία 

1. Τοποθετήστε μια σταγόνα τραχηλικής βλέννης σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα και 
επιπεδώστε την εφαρμόζοντας μία καλυπτρίδα (22 mm x 22 mm). Tο βάθος αυτού 
του παρασκευάσματος μπορεί να τυποποιηθεί καλύπτοντας το κάλυμμα με γράσο 
σιλικόνης ή με ένα μείγμα ζελέ από κερί-πετρέλαιο (βλέπε Πίνακα 3.1) που περιέ-
χει γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 100 μm (Drobnis et al., 1988). 

2. Τοποθετήστε μια σταγόνα σπέρματος σε κάθε πλευρά της καλυπτρίδας και σε ε-
παφή με την άκρη, έτσι ώστε το σπέρμα να κινείται με την επιφανειακή τάση. Κατά 
αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται εμφανείς διεπαφές μεταξύ της τραχηλικής βλέν-
νης και του σπέρματος. 

3. Διατηρήστε την πλάκα οριζόντια για 30 λεπτά στους 37 °C σε υγρό θάλαμο (διη-
θητικό χαρτί κορεσμένο με νερό σε σκεπασμένο τρυβλίο Petri) για να αποφευχθεί 
η ξήρανση.  

4. Μικροσπήστε με οπτικό μικροσκόπιο αντίθετης φάσης σε 400 μεγέθυνση. 

3.3.3.2 Παρατηρήσεις  

 Παρατηρήστε εάν υπάρχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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1. Μέσα σε λίγα λεπτά αναπτύσσονται διατάξεις τύπου δακτύλου (φάλαγγες) του 
σπερματικού υγρού αναπτύσσονται και διεισδύουν στη βλέννη. Αυτή είναι φυσική 
ιδιότητα των υγρών και μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε αζωοσπερμικά δείγ-
ματα (Perloff & Steinberger, 1063; Moghissi et al., 1964). 

2. Τα περισσότερα σπερματοζωάρια διεισδύουν στη φάλαγγα πρίν εισέλθουν στη 
βλέννη. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα μόνο σπερματοζωάριο εμφανίζεται να οδηγεί 
μια σειρά σπερματοζωαρίων στη βλέννη. 

3. Από τη στιγμή που βρεθούν μέσα στην τραχηλική βλέννη, τα σπερματοζωάρια 
εξαπλώνονται και φαίνεται να κινούνται τυχαία. Μερικά επιστρέφουν στο σπερμα-
τικό πλάσμα, αλλά τα περισσότερα μεταναστεύουν μέσα στην τραχηλική βλέννη 
έως ότου βρουν αντίσταση από τμήματα κυττάρων ή πυοσφαίρια. 

4. Τα σπερματοζωάρια προχωρούν στη βλέννη για 500 μm (δηλ. περίπου 10 μήκη 
σπέρματος) από τη διεπαφή σπέρματος-βλέννης ή και περισσότερο. 

5. Τα σπερματοζωάρια είναι κινούμενα (να σημειωθεί το κατά προσέγγιση ποσοστό 
κινούμενων σπερματοζωαρίων και εάν κινούνται προοδευτικά). 

3.3.3.3 Ερμηνεία 

Η ερμηνεία της απλοποιημένης δοκιμασίας αντικειμενοφόρου πλάκας είναι υποκειμε-
νική, επειδή είναι αδύνατο να τυποποιήσουμε το μέγεθος και το σχήμα της διεπαφής 
σπέρματος-βλέννης σε ένα απλό παρασκεύασμα αντικειμενοφόρου πλάκας. Συνε-
πώς, αυτό δίνει μόνο μια ποιοτική αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης του σπέρματος-
βλέννης. Παρ’ όλα αυτά, δίνονται εδώ μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις. 

1. Φυσιολογικό αποτέλεσμα: τα σπερματοζωάρια διεισδύουν μέσα στο υλικό της 
βλέννης και περισσότερο από το 90% είναι κινούμενα με καθορισμένη πορεία. 
Αυτό υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την αλληλεπίδραση σπέρματος -
τραχηλικής βλέννης. 

2. Αδύναμο αποτέλεσμα: τα σπερματοζωάρια διεισδύουν στη φάση βλέννης, αλλά 
τα περισσότερα δεν προχωρούν περισσότερο από 500 μm (δηλαδή περίπου 10 
μήκη σπέρματος) από τη διεπαφή σπέρματος-βλέννας. Αυτό υποδηλώνει ότι υ-
πάρχει πρόβλημα με την αλληλεπίδραση σπέρματος-τραχηλικής βλέννης. 

3. Μη φυσιολογικό αποτέλεσμα: είτε: (1) τα σπερματοζωάρια διεισδύουν στη φάση 
της βλέννης, αλλά ακινητοποιούνται γρήγορα ή εμφανίζουν «τρεμάμενη» κίνηση, 
ή (2) τα σπερματοζωάρια δεν διεισδύουν στη διεπαφή σπέρματος-βλέννας. Οι φά-
λαγγες σχηματίζονται ή μπορεί και να μην σχηματιστούν, αλλά τα σπερματοζωά-
ρια συγκεντρώνονται κατά μήκος της διεπαφής της σπερματικής πλευράς. Αυτό 
υποδηλώνει την παρουσία αντισπερματικών αντισωμάτων στη βλέννα ή στην επι-
φάνεια των σπερματοζωαρίων. 

Σχόλιο: Εάν παρουσιαστεί ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα σε δείγματα σπέρμα-
τος και βλέννης σε ένα ζευγάρι, μπορεί να γίνει μία επιπλέον δοκιμή διασταύρωσης 
χρησιμοποιώντας το σπέρμα του δότη και της δότριας της τραχηλικής βλέννης η 
οποία θα εντοπίσει εάν το σπέρμα ή η τραχηλική βλέννη ευθύνεται για το μη φυ-
σιολογικό αποτέλεσμα 

3.3.4 Δοκιμασία τριχοειδών σωλήνων 

Η δοκιμή τριχοειδών σωλήνων σχεδιάστηκε αρχικά από τον Kremer (1965), και έκτο-
κτε έχουν προταθεί διάφορες τροποποιήσεις. Η δοκιμασία μετρά την ικανότητα των 
σπερματοζωαρίων να διεισδύουν σε μια στήλη τραχηλικής βλέννης σε έναν τριχοειδή 
σωλήνα. Η διαδικασία που συνιστάται εδώ βασίζεται στην πρωτότυπη δοκιμή. 

3.3.4.1 Εξοπλισμός 

Διάφοροι τύποι τριχοειδών σωλήνων έχουν χρησιμοποιηθεί αλλά συνίστανται επίπε-
δοι τριχοειδείς σωλήνες, με μήκος 5 cm και με 0,3 mm εσωτερική οπτική διάμετρο 
είναι αυτοί που συνίστανται. 

O μετρητής διείσδυσης σπέρματος Kremer (Εικ. 3.2) μπορεί να κατασκευαστεί στο 
εργαστήριο ως εξής. 
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1. Κολλήστε επάνω σε μια γυάλινη αντικειμενοφόρο πλάκα τρεις δεξαμενές κομμένες 
από μικρούς, πλαστικούς δοκιμαστικούς σωλήνες (ακτίνα περίπου 3,5 mm). 

2. Κολλήστε μια δεύτερη γυάλινη αντικειμενοφόρο πλάκα πάνω στην πρώτη. Η δεύ-
τερη αντικειμενοφόρος πλάκα πρέπει να είναι 1,5 cm μικρότερη και τοποθετημένη 
σε απόσταση 5 mm από τις δεξαμενές. Αυτή η κατασκευή αποτρέπει τον ερπυσμό 
του σπερματικού υγρού μεταξύ του τριχοειδούς σωλήνα και της γυάλινης αντικει-
μενοφόρου πλάκας. 

3. Τοποθετήστε μια κλίμακα εκατοστών στις αντικειμενοφόρους πλάκες. 

Εικ. 3.2 Ο μετρητής διείσδυσης σπέρματος Kremer 

 

3.3.4.2 Διαδικασία 

1. Εισάγετε περίπου 100 μL υγρού σπέρματος, που λαμβάνεται το αργότερο 1 ώρα 
μετά την εκσπερμάτωση, σε κάθε δεξαμενή σπέρματος. 

2. Αναρροφήστε την τραχηλική βλέννη σε κάθε τριχοειδή σωλήνα, διασφαλίζοντας ότι 
δεν εισάγονται φυσαλίδες αέρα. 

3. Σφραγίστε το ένα άκρο κάθε σωλήνα με στεγανωτικό τριχοειδούς σωλήνα, πηλό 
μοντελοποίησης ή παρόμοιο υλικό. Πρέπει να εφαρμόζεται αρκετό στεγανωτικό 
έτσι ώστε η στήλη βλέννης να προεξέχει ελαφρώς από το ανοικτό άκρο του σω-
λήνα. 

4. Τοποθετήστε το ανοικτό άκρο του τριχοειδούς σωλήνα πάνω στην αντικειμενοφόρο 
πλάκα έτσι ώστε να προεξέχει περίπου 0,5 cm μέσα στη δεξαμενή που περιέχει 
το δείγμα σπέρματος. 

5. Αποθηκεύστε τη συσκευή οριζόντια για 2 ώρες στους 37 °C σε έναν υγρό θάλαμο 
(π.χ. σε διηθητικό χαρτί-εμποτισμένο με νερό σε καλυμμένο τρυβλίο Petri) για να 
αποφευχθεί η ξήρανση του σπέρματος και της βλέννης. 

6. Εξετάστε τον τριχοειδή σωλήνα με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης σε μεγέθυνση 
×100, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.3.4.3. 

7. Επαναφέρετε τη συσκευή στον επωαστήρα στους 37°C και ελέγξτε ξανά τους τρι-
χοειδείς σωλήνες μετά από 24 ώρες για την παρουσία προoδευτικά κινούμενων 
σπερματοζωαρίων. 

3.3.4.3 Παρατηρήσεις 
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Μετά από 2 ώρες, αξιολογήστε την απόσταση μετανάστευσης, την πυκνότητα διείσ-

δυσης, τη μείωση της μετανάστευσης και την παρουσία σπερματοζωαρίων με κινητι-

κότητα προς τα εμπρός. 

1. Απόσταση μετανάστευσης: καταγράψτε την απόσταση από το άκρο του τριχοει-

δούς σωλήνα στη δεξαμενή σπέρματος έως το πιο μακρινό σπερματοζωάριο στο 

σωλήνα. 

2. Πυκνότητα διείσδυσης: μετρήστε την στα 1 και 4,5 cm από το άκρο του τριχοειδούς 

σωλήνα στη δεξαμενή σπέρματος. Καταγράψτε τον μέσο αριθμό σπερματοζωα-

ρίων σε κάθε σημείο σε οπτικό πεδίο χαμηλής ισχύος (×100 LPF). 

Ο μέσος αριθμός υπολογίζεται από μετρήσεις πέντε διπλανά πεδία χαμηλής ισχύος, 

και εκφράζεται ως βαθμός πυκνότητας διείσδυσης, όπως δίνεται στον Πίνακα 3.3. Για 

τη ταξινόμηση της δοκιμασίας, καταγράφεται η υψηλότερη βαθμολογία πυκνότητας 

διείσδυσης σπέρματος, είτε σε 1 ή 4,5 cm. 

 Πίνακας 3.3 Κατάταξη της πυκνότητας διείσδυσης σπέρματος 

Μέσος αριθμός σπέρματος ανά LPF Σειρά κατάταξης 

0 1 

0-5 2 

6-10 3 

11-20 4 

21-50 5 

51-100 6 

>100 7 

 

3. Μείωση μετανάστευσης: υπολογίζεται ως η μείωση της πυκνότητας διείσδυσης στα 
4,5 cm σε σύγκριση με εκείνη στο 1 cm. Εκφράζεται ως η διαφορά στη σειρά κα-
τάταξης. 

Παράδειγμα 1. Η πυκνότητα διείσδυσης στο 1 cm είναι 51 - 100 ανά LPF (πεδίο χα-
μηλής ισχύος) και στα 4,5 cm είναι 6 - 10. Η τιμή μείωσης της μετανάστευσης είναι 3 
(από σειρά κατάταξης 6 σε σειρά κατάταξης 3) (Πίνακας 3.3). 

Παράδειγμα 2. Η πυκνότητα διείσδυσης στο 1 cm είναι 21-50 ανά LPF και στα 4,5 cm 
είναι 51 -100. Η τιμή μείωσης της μετανάστευσης είναι μηδέν επειδή η πυκνότητα 
διείσδυσης, στην πραγματικότητα, έχει αυξηθεί (από τη σειρά κατάταξης 5 σε σειρά 
κατάταξης 6) (Πίνακας 3.3). 

4. Σπερματοζωάρια με εμπρόσθια κίνηση: προσδιορίστε την παρουσία στην τραχη-
λική βλέννη των σπερματοζωαρίων με κινητικότητα προς τα εμπρός στις 2 και στις 
24 ώρες. 

3.3.4.4 Ερμηνεία 

Τα αποτελέσματα ταξινομούνται ως αρνητικά, φτωνά  ή καλά σύμφωνα με τον Πίνακα 
3.4. 
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3.4 Βιοχημικές δοκιμασίες για τα βοηθητικά σεξουαλικά όργανα 

 

Πίνακας 3.4 Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων του τριχοειδούς σωλήνα 

Απόσταση με-

τανάστευσης 

(cm) 

 

Υψηλότερη πυκνό-

τητα διείσδυσης (α-

ριθμός σπερματοζωα-

ρίων ανά LPF σε 1 ή 

4,5 cm) 

 

Μείωση της μετα-

νάστευσης από 1 

σε 4,5 cm (μείωση 

στον αριθμό σει-

ράς κατάταξης) 

 

Διάρκεια προο-

δευτικών κινή-

σεων βλέννας 

(ώρες) 

Tαξινόμηση 

1  0  —  — Αρνητική 

<3 ή <10 
 

ή 
>3 ή 2 Κακή 

4,5 και >50 και <3 και >24 Καλή 

Όλοι οι άλλοι συνδυασμοί αποτελεσμάτων των δοκιμών Δίκαιη 

 

Το σπέρμα κακής ποιότητας μπορεί να προκύψει από την παραγωγή μη φυσιολογι-
κών σπερματοζωαρίων από τους όρχεις, ή από βλάβη των σπερματοζωαρίων στην 
επιδιδυμίδα ή κατά την εκσπερμάτωση από μη φυσιολογικές εκκρίσεις βοηθητικών 
αδένων. Οι εκκρίσεις από βοηθητικούς αδένες μπορούν να μετρηθούν για να εκτιμη-
θεί η λειτουργία των αδένων, π.χ. κιτρικό οξύ, ψευδάργυρος, γ-γλουταμινυλοδιπεπτι-
δάση και όξινη φωσφατάση για τον προστάτη φρουκτόζη και προσταγλανδινές για τα 
σπερματικά κυστίδια· ελεύθερη L-καρνιτίνη, γλυκεροφοσοφοχολίνη GPC) και ουδέ-
τερη α-γλυκοσιδάση για την επιδιδυμίδα. 

Μια λοίμωξη μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει μείωση της έκκρισης αυτών των 
δεικτών, αλλά η συνολική ποσότητα των δεικτών που υπάρχουν μπορεί να εξακολου-
θεί να είναι εντός του φυσιολογικού εύρους. Μια λοίμωξη μπορεί επίσης να προκαλέ-
σει μη αναστρέψιμη βλάβη στο εκκριτικό επιθήλιο, έτσι ώστε ακόμη και μετά την θε-
ραπεία η έκκριση της μπορεί να παραμείνει χαμηλή (Cooper et al., 1990a; von der 
Kammer et al., 1991) 

• Εκκριτική ικανότητα του προστάτη. Η ποσότητα ψευδαργύρου, κιτρικού οξέος 
(Möllering & Gruber, 1966) ή όξινης φωσφατάσης (Heite & Wettenauer, 1979) στο 
σπέρμα δίνει ένα αξιόπιστο μέτρο της έκκρισης του προστάτη αδένα, και υπάρ-
χουν καλές συσχετίσεις μεταξύ αυτών των δεικτών. Στο σημείο 3.4.1 περιγράφεται 
φασματοφωτομετρική ανάλυση για τον ψευδάργυρο. 

• Εκκριτική ικανότητα των σπερματικών κυστιδίων. Η φρουκτόζη στο σπέρμα αντα-
νακλά την εκκριτική λειτουργία των σπερματικών κυστιδίων. Μια φασματοφωτο-
μετρική μέθοδος για την εκτίμησή της περιγράφεται στο σημείο 3.4.2 

• Εκκριτική ικανότητα της επιδιδυμίδας. Η L-καρνιτίνη, η GPC και η ουδέτερη α-γλυ-
κοσιδάση είναι επιδιδυμικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται κλινικά. Η ουδέτερη α-
γλυκοσιδάση έχει αποδειχθεί πιο εξειδικευμένη και ευαίσθητη για επιδιδυμικές δια-
ταραχές από ότι η L-καρνιτίνη και η GPC (Cooper et al., 1990a). Υπάρχουν δύο 
ισομορφές της α-γλυκοσιδάσης στο σπερματικό πλάσμα: η κύρια, ουδέτερη 
μορφή προέρχεται αποκλειστικά από την επιδιδυμίδα, και η δευτερεύουσα, όξινη 
μορφή, κυρίως από τον προστάτη. Μια απλή φασματοφωτομετρική ανάλυση για 
την ουδέτερη α-γλυκοσιδάση περιγράφεται στην Ενότητα 3.4.3 

Σχόλιο: Το συνολικό περιεχόμενο έκκρισης βοηθητικού αδένα στην εκσπερμάτωση 
αντανακλά τη συνολική εκκριτική λειτουργία αυτού του αδένα (Eliasson, 1975). Αυτό 
επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τη συγκέντρωση του δείκτη του βοηθητικού αδένα 
επί τον όγκο ολόκληρης της εκσπερμάτισης 
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3.4.1 Μέτρηση του ψευδαργύρου στο σπερματικό πλάσμα 

3.4.1.1 Ιστορικό 

Ένα κιτ για τη μέτρηση του ορού ψευδαργύρου με φασματοφωτομετρική ανάλυση 
είναι διαθέσιμο στο εμπόριο και μπορεί να προσαρμοστεί για το σπέρμα. Η μέθοδος 
που περιγράφεται παρακάτω βασίζεται σε εκείνη των Johnsen & Eliasson (1987), 
τροποποιημένο για τη χρήση πλάκας 96-φρεατίων με ευαισθησία 4 mol/l (Cooper et 
al., 1991). Οι όγκοι του σπέρματος και των αντιδραστηρίων μπορούν να ρυθμιστούν 
αναλογικά για φασματοφωτόμετρα με τη χρήση κυβετττών 3 mL ή 1 mL. Κατά τον 
υπολογισμό των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις. 

3.4.1.2 Αρχή μεθόδου 

Η ένωση 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)-φαινόλη (5-Br-
PAPS) συνδέεται με ψευδάργυρο, παράγοντας μια αλλαγή στο χρώμα.  

Σύμπλοκο 5-Br-PAPS + Zn2+ -> 5-Br-PAPS–Zn, το οποίο απορροφά το φως του μή-
κους κύματος 560 nm. 

3.4.1.3 Αντιδραστήρια 

1. Ένα κιτ για την εκτίμηση του ψευδαργύρου στον ορό διατίθεται στο εμπόριο. Χρη-
σιμοποιείτε μόνο το χρωματικό αντιδραστήριο Α (φιάλες 2 × 60 mL) και το χρωμα-
τικό αντιδραστήριο Β (φιάλη 1 × 30 mL).  

2. Πρότυπο ψευδαργύρου (100 mol/L): 0,144 g θειικού ψευδαργύρου ZnSO4 .7H2O 
σε 50 mL απεσταγμένου νερού και αραιώνετε 100 φορές προσθέτοντας 1 mL σε 
99 mL απεσταγμένου νερού. Φυλάσσεται στους -20 °C 

3. Πρότυπη καμπύλη: αραιώνετε το πρότυπο ψευδαργύρου των 100 mol/L, το οποίο 
παρασκευάσατε στο 2 βήμα, με απεσταγμένο νερό για την παραγωγή πρόσθετων 
προτύπων 80, 60, 40, 20 και 10 mol/L.  

4. Αντιδραστήριο χρώματος: αναμίξτε 4 μέρη του χρωματικού αντιδραστηρίου A με 
1 μέρος του χρωματικού αντιδραστηρίου B (περίπου 25 mL απαιτούνται για μία 
πλάκα 96 φρεατίων). Αυτό το διάλυμα χρωμογόνου είναι σταθερό για 2 ημέρες σε 
θερμοκρασία δωματίου ή 1 εβδομάδα στους 4 °C. 

5. Κατεψυγμένα δείγματα pool ποιοτικού ελέγχου του σπερματικού πλάσματος 
(βλέπε Ενότητα 3.4.1.4, βήμα 1). 

3.4.1.4 Διαδικασία  

1. Φυγοκεντρήστε το δείγμα σπέρματος που απομένει μετά από ανάλυση σπέρμα-
τος για 10 λεπτά στα 1000g. Aποθηκεύστε το σπερματικό πλάσμα στους –20 °C 
μέχρι την ανάλυση. Το σπερματικό πλάσμα μπορεί να ομαδοποιηθεί με άλλα δείγ-
ματα για να παρέχει ένα πρότυπο για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο σε μελλοντι-
κές δοκιμασίες. 

2. Ξεπαγώστε το σπερματικό πλάσμα και αναμίξτε καλά. Επίσης ξεπαγώστε και α-
ναμίξτε μια ποσότητα της συγκέντρωσης του σπερματικού πλάσματος για τον ε-
σωτερικό έλεγχο ποιότητας.  

3. Προετοιμάστε αραιώσεις κάθε δείγματος σπερματικού πλάσματος εις διπλούν: σε 
300 μL απεσταγμένου νερού σε καθένα από τους δύο σωλήνες των 1,5 mL, προ-
σθέστε 5 μL σπερματικού πλάσματος (με πιπέτα θετικής αναρρόφησης) και ανα-
μειγνύετε σε vortex για 5 δευτερόλεπτα. 

4. Προσθέστε εις διπλούν ποσότητες 40-μL του αραιωμένου σπερματικού πλάσμα-
τος από το βήμα 3 σε πλάκα 96 φρεατίων. Συμπεριλάβετε εις διπλούν (40 μL κα-
θαρού νερού) και 40 μL καθενός από τα υποδείγματα.  

5. Προσθέστε 200 μL χρωματικού αντιδραστηρίου σε κάθε φρεάτιο και αναμείξτε για 
5 λεπτά σε ένα αναδευτήρα πλάκας 96 φρεατίων.  

6. Διαβάστε την πλάκα σε μήκος κύματος 560 nm, χρησιμοποιώντας το τυφλό δείγμα 
νερού για να ρυθμίσετε το μηδέν. 
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3.4.1.5 Υπολογισμός 

1. Διαβάστε την συγκέντρωση ψευδαργύρου στο δείγμα από την πρότυπη καμπύλη 
(μmol/L) συγκρίνοντας τις τιμές απορρόφησης. 

2. Απορρίψτε τα αποτελέσματα που υπερβαίνουν το ανώτερο πρότυπο, και επανε-
ξετάστε αυτά τα δείγματα με μεγαλύτερη αραίωση (χρησιμοποιήστε καθαρό νερό 
για αραίωση). 

3. Πολλαπλασιάστε τα αποτελέσματα με τον συντελεστή αραίωσης 61 (5 μL σπερ-
ματικού πλάσματος αραιωμένου με 300 μL νερού) για να υπολογιστεί η συγκέ-
ντρωση ψευδαργύρου (mmol/l) στο αδιάλυτο σπερματικό πλάσμα. 

4. Τα υποδείγματα θα πρέπει να συμφωνούν εντός του 10%, δηλαδή (διαφορά με-
ταξύ εκτιμήσεων/μέσος όρος εκτιμήσεων)× 100 S10%. Εάν δεν ισχύει, επαναλά-
βετε τη δοκιμασία με δύο νέες ποσότητες σπερματικού πλάσματος. 

5. Πολλαπλασιάστε τη συγκέντρωση ψευδαργύρου με τον όγκο του σπέρματος (mL) 
για να ληφθεί η συνολική περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο (μmol) της εκσπερμάτω-
σης. 

3.4.1.6 Κατώτατο όριο αναφοράς 

Το κατώτατο όριο αναφοράς για τον ψευδάργυρο είναι 2,4 μmol ανά εκσπερμάτωση 
(Cooper et al., 1991 και αδημοσίευτα στοιχεία από την TG Cooper). 

3.4.2 Μέτρηση της φρουκτόζης σε σπερματικό πλάσμα 

3.4.2.1 Μέθοδος 

Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω βασίζεται σε αυτήν των Karvonen & Malm 
(1955), τροποποιημένη για χρήση με πλάκα 96-πηγαδιών με ευαισθησία 74 μmol /l 
(Cooper et al., 1990a). Οι όγκοι του σπέρματος και των αντιδραστηρίων μπορούν να 
τροποποιηθούν ποσοτικά για φασματοφωτόμετρα χρησιμοποιώντας κυβέττες των 3 
mL ή 1 mL. Οι κατάλληλες διορθώσεις πρέπει να γίνουν στον υπολογισμό των απο-
τελεσμάτων. 

3.4.2.2 Αρχή μεθόδου 

Υπό την επίδραση θερμότητας και χαμηλού pH, η φρουκτόζη σχηματίζει ένα έγχρωμο 
σύμπλοκο με την ινδόλη.  

Φρουκτόζη + Ινδόλη 
𝛩𝜀𝜌𝜇ό𝜏𝜂𝜏𝛼+𝜊𝜉ύ
→            σύμπλεγμα, το οποίο απορροφά φως μήκους κύ-

ματος 470 nm. 

3.4.2.3 Αντιδραστήρια 

Ένα κιτ για τον υπολογισμό της φρουκτόζης στο σπερματικό πλάσμα είναι εμπορικά 
διαθέσιμο. Εναλλακτικά, ετοιμάστε τα ακόλουθα αντιδραστήρια. 

1. Αποπρωτεϊνικός παράγοντας 1 (63 μmol/L ZnSO4): διαλύστε 1,8 g ZnSO4.7H2O 
σε 100 mL απεσταγμένου νερού.  

2. Αποπρωτεϊνικός παράγοντας 2 (1mol/L ΝaΟΗ): διαλύστε 0,4 g ΝaΟΗ σε 100 mL 
απεσταγμένου νερού.  

3. Χρωμογόνο αντιδραστήριο (ινδόλη 2 μmol/L σε βενζοϊκό συντηρητικό 16 μmol/L): 
διαλύστε 200 mg βενζοϊκού οξέος σε 90 mL απεσταγμένου νερού ανακινώντας το 
σε υδατόλουτρο στους 60 °C. Διαλύστε 25 mg ινδόλης σε αυτό και συμπληρώστε 
στα 100 mL με απεσταγμένο νερό. Φιλτράρετε (0,45μm μέγεθος πόρου) και απο-
θηκεύστε στους 4°C. 

4. Πρότυπο φρουκτόζης (2,24 mmol/L): διαλύστε 40 mg D-φρουκτόζης σε 100mL 
απεσταγμένο νερό. Αποθηκεύστε στους 4 °C ή καταψύξτε σε επιμέρους κλά-
σματα. 
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5. Πρότυπη καμπύλη: διαλύστε το πρότυπο 2,24 mmol/L με απεσταγμένο νερό για 
να παρασκευάσετε τέσσερα νέα πρότυπα των 1,12, 0,56, 0,28 και 0,14 mmol/L. 

6. Κατεψυγμένα δείγματα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σπερματικού πλάσματος 
(βλ. Ενότητα 3.4.2.4). 

3.4.2.3 Διαδικασία 

1. Φυγοκεντρήστε το δείγμα σπέρματος που έχει απομείνει μετά από την ανάλυση 
σπέρματος για 10 λεπτά στα 1000 g. Διαχωρίστε και αποθηκεύστε το ελεύθερο 
σπέρματος πλάσμα στους -20 °C μέχρι την ανάλυση. Το ελεύθερο σπέρματος 
πλάσμα μπορεί να ενωθεί με άλλα δείγματα για να παρέχει ένα πρότυπο για εσω-
τερικό έλεγχο ποιότητας σε μελλοντικές δοκιμασίες. 

2. Αποψύξτε το ελεύθερο σπέρματος πλάσμα και αναμίξτε καλά. Επίσης αποψύξτε 
και αναμίξτε ένα μέρος του παρασκευάσματος του σπερματικού πλάσματος για 
εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. 

3. Ετοιμάστε εις διπλούν αραιώσεις κάθε δείγματος σπερματικού πλάσματος:στα 50 
μL απεσταγμένου νερού καθενός από τα δύο σωληνάρια των 1.5mL, προσθέστε 
5 μL σπερματικού πλάσματος(με μία πιπέττα θετικής αναρρόφησης) και ανακα-
τέψτε. 

5. Αποπρωτεϊνωση: στο δείγμα των 55 μL προσθέστε 12,5 μL από τα 63 μmol/L 
ZnSO4 και 12,5 μL 0,1 mol/LNaOH και ανακατέψτε. Αφήστε για 15 λεπτά σε θερ-
μοκρασία δωματίου, μετά φυγοκεντρείστε στα 8000 g για 5 λεπτά. 

6. Μεταφέρετε 50 μL του υπερκείμενου από κάθε δείγμα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. 
Να συμπεριλάβετε διπλά δείγματα για το τυφλό αντιδραστήριο (50 μL νερού) και 
για τα πρότυπα (50 μL από το κάθε πρότυπο). 

7. Προσθέστε 50 μL διαλύματος ινδόλης σε κάθε σωλήνα και ανακατέψτε. 

8. Προσθέστε 0,5 mL 32% v/v υδροχλωρικό οξύ (HCl) σε κάθε δείγμα, καλύψτε με 
μια αυτοκόλλητη εργαστηριακή ταινία και ανακατέψτε προσεκτικά σε δοκιμαστικό 
σωλήνα. 

9. Θερμάνετε για 20 λεπτά στους 50°C σε υδατόλουτρο. Αναμίξτε και τοποθετήστε 
στο παγωμένο νερό 15 λεπτά. 

10. Προσεκτικά μεταφέρετε 250 μL με πιπέττα θετικής αναρρόφησης σε μια πλάκα 96-
πηγαδιών σε απαγωγέα. 

11. Καλύψτε την πλάκα 96 πηγαδιών με διαφανή εργαστηριακή μεμβράνη για να προ-
στατεύσετε το φασματοφωτόμετρο από το οξύ. 

12. Διαβάστε την πλάκα σε μήκος κύματος 470 nm, χρησιμοποιώντας το τυφλό με το 
νερό για να μηδενίσετε. 

3.4.2.5 Υπολογισμός 

1. Διαβάστε τη συγκέντρωση της φρουκτόζης στο δείγμα από την πρότυπη καμπύλη 
(mmol/L) συγκρίνοντάς τη με τις τιμές της απορρόφησης. 

2. Απορρίψτε αποτελέσματα τα οποία είναι πάνω από το ανώτερο πρότυπο και ξανά 
αναλύστε αυτά τα δείγματα σε μεγαλύτερη αραίωση (χρησιμοποιήστε απεσταγ-
μένο νερό για την αραίωση). 

3. Πολλαπλασιάστε τα αποτελέσματα για κάθε δείγμα με το δείκτη αραίωσης 16 (5 
μL σπερματικού πλάσματος αραιωμένα με 75 μL νερού και αποπρωτεϊνικούς πα-
ράγοντες) για να υπολογίσετε την συγκέντρωση της φρουκτόζης (mmol/L) στο α-
διάλυτο σπερματικό πλάσμα. 

13. Τα δείγματα εις διπλούν θα πρέπει να συμφωνούν κατά 10%, π.χ. (διαφορά με-
ταξύ τιμών/μέσου όρου τιμών) × 100 ≤10%. Αν όχι, επαναλάβετε την ανάλυση σε 
δύο νέα δείγματα σπέρματος. 
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14. Πολλαπλασιάστε τη συγκέντρωση της φρουκτόζης με τον όγκο του σπέρματος 
(mL) για να πάρετε τη συνολική ποσότητα της φρουκτόζης ( μmol) της εκσπερμά-
τωσης. 

3.4.2.6 Χαμηλότερη τιμή αναφοράς 

Η χαμηλότερη τιμή αναφοράς για τη φρουκτόζη είναι 13 μmol ανά εκσπερμάτωση 
(Cooper et al., 1991 και αδημοσίευτα αποτελέσματα του TG Cooper). 

Σχόλια: Χαμηλή φρουκτόζη στο σπέρμα είναι χαρακτηριστικό απόφραξης των εκ-
σπερματικών πόρων, διπλή εκ γενετής απουσία του σπερματικού πόρου(de la Taille 
et al., 1998; Daudin et al., 2000; Von Eckardstein et al., 2000), μερική αντίστροφη 
εκσπερμάτωση και έλλειψη ανδρογόνων. 

3.4.3 Μέτρηση της ουδέτερης α-γλυκοσιδάσης στο σπερματικό πλάσμα 

3.4.3.1 Ιστορικό 

Το σπερματικό πλάσμα περιέχει τόσο ένα ουδέτερο ισοένζυμο α-γλυκοσιδάσης, το 
οποίο προέρχεται από την επιδιδυμίδα, όσο και ένα ισοένζυμο οξέος προερχόμενο 
από τον προστάτη. Το τελευταίο μπορεί να παρεμποδίζεται επιλεκτικά από το δωδε-
κυλοθειϊκό νάτριο (SDS) (Paquin et al., 1984) για να επιτρέπεται η μέτρηση της ουδέ-
τερης α-γλυκοσιδάσης, η οποία αντανακλά τη λειτουργία της επιδιδυμίδας. Ο υπολο-
γισμός της διάσπασης του υποστρώματος που δεν σχετίζεται με τη γλυκοσιδάση, με 
τη χρήση του αναστολέα καστανοσπερμίνη, καθιστά τον προσδιορισμό πιο ευαί-
σθητο. Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω είναι για χρήση με την συσκευή ανά-
γνωσης πλακών 96 φρεατίων με ευαισθησία 1,9 mU / mL (Cooper et al., 1990b). Οι 
όγκοι του σπέρματος και των αντιδραστηρίων μπορούν να ρυθμιστούν αναλογικά για 
φασματοφωτομετρία με κυψελίδες των 3 mL ή 1 mL. Πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες 
διορθώσεις για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων. 

3.4.3.2 Αρχή 

Η γλυκοσιδάση μετατρέπει το συνθετικό υπόστρωμα γλυκοπυρανοσίδης σε π-νιτρο-
φαινόλη, η οποία γίνεται κίτρινη κατά την προσθήκη ανθρακικού νατρίου. 

π − νιτροφαινόλη − α − γλ𝜐κοπυρανοσίδη 
α−γλυκοσιδάση
→           𝜋 − 𝜈𝜄𝜏𝜌𝜊𝜑𝛼𝜄𝜈ό𝜆𝜂 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3
→     𝜎ύ𝜇𝜋𝜆𝜊𝜅𝜊, 𝜏𝜊 𝜊𝜋𝜊ί𝜊 𝛼𝜋𝜊𝜌𝜌𝜊𝜑ά 𝜏𝜊 𝜑ώ𝜍 𝜎𝜀 𝜇ή𝜅𝜊𝜍 𝜅ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 405 𝑛𝑚 

3.4.3.3 Αντιδραστήρια 

Ένα κιτ για την εκτίμηση της επιδιδυμικής ουδέτερης α-γλυκοσιδάσης στο σπέρμα 
είναι διαθέσιμο στο εμπόριο. Μόνο κιτ που περιλαμβάνουν SDS και καστανοσπερ-
μίνη συνιστώνται για την μέτρηση αυτού του ενζύμου στο σπέρμα. Εναλλακτικά, προ-
ετοιμάστε τα ακόλουθα αντιδραστήρια. 

1. Ρυθμιστικό διάλυμα 1 (0,2 mol/L φωσφορικό, pH 6,8): διαλύστε 4,56 g K2PO4∙3H2O 
σε 100 mL καθαρού νερού. Διαλύστε 2,72g KH2PO4 σε ξεχωριστή ποσότητα 100 
mL καθαρού νερού. Ανακατέψτε περίπου ίσους όγκους του καθενός έως ότου το 
pH είναι 6,8. 

2. Ρυθμιστικό διάλυμα 2: διαλύστε 1g SDS σε 100 mL ρυθμιστικού διαλύματος 1. Το 
SDS καθιζάνει κατά την αποθήκευση στους 4 °C, αλλά διαλύεται ξανά σε ήπια 
θέρμανση. 

3. Έγχρωμο αντιδραστήριο 1 (για διακοπή της αντίδρασης, 0,1 mol/L ανθρακικό νά-
τριο): διαλύστε 6,20 g Na2CO3∙H2O σε 500 mL νερού. 

4. Έγχρωμο αντιδραστήριο 2: διαλύστε 0,1g SDS σε 100 mL του έγχρωμου αντιδρα-
στηρίου 2. 

5. Υπόστρωμα π-νιτροφαινόλης γλυκοπυρανοσίδης (PNPG) (5 mg/mL): διαλύστε 0,1 
g PNPG σε 20 mL ρυθμιστικού διαλύματος 2 και θερμάνετε το διάλυμα σε θερμή 
πλάκα στους 50 °C υπό ανάδευση για περίπου 10 λεπτά. Μερικοί κρύσταλλοι 
μπορεί να παραμείνουν αδιάλυτοι. Το διάλυμα πρέπει να διατηρείται στους 37 ° C 
κατά τη χρήση. Κάντε ένα νέο διάλυμα για κάθε ανάλυση. 
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6. Αναστολέας γλυκοσιδάσης για κενά σπέρματος (καστανοσπερμίνη, 10 mmol / l): 
διαλύστε 18,9 mg καστανοσπερμίνης σε 10 mL καθαρού νερού. Αραιώστε αυτό το 
10πλάσιο σε καθαρό νερό για να δώσει 1 mmol/L διάλυμα εργασίας. Καταψύξτε 
μέρη περίπου 1-mL στους –20 °C. 

7. Πρότυπη καμπύλη προϊόντος π-νιτροφαινόλης (PNP) (5 mmol/L): διαλύστε 69,5 
mg PNP σε 100 mL καθαρού νερού, θερμαίνοντας το διάλυμα εάν είναι απαραί-
τητο. Φυλάσσετε στους 4 °C στο σκοτάδι σε αλουμινόχαρτο ή καφέ γυάλινη φιάλη. 
Φτιάξτε ένα νέο τυπικό διάλυμα κάθε 3 μήνες. 

8. Προετοιμάστε μια τυπική καμπύλη (εντός της τελευταίας ώρας επώασης): τοποθε-
τήστε 400 μL από 5 mmol/L του αποθέματος PNP σε ογκομετρική φιάλη των 10 
mL και συμπληρώστε έως τα 10 mL με το αντιδραστήριο χρώματος 2 (200 mol/L). 
Αραιώστε το πρότυπο 200 mol/L με το αντιδραστήριο χρώματος 2 για να αποδώ-
σετε τέσσερα πρόσθετα πρότυπα των 160, 120, 80 και 40 mol/L PNP. 

9. Παγωμένες εσωτερικές δεξαμενές ελέγχου ποιότητας σπερματικού πλάσματος (βλ. 
Ενότητα 3.4.3.4, βήμα 1). 

3.4.3.4 Διαδικασία 

1. Φυγοκεντρήστε το δείγμα σπέρματος που απομένει μετά από την ανάλυση για 10 
λεπτά στα 1000 g. Αδειάστε και αποθηκεύστε το σπερματικό πλάσμα χωρίς 
σπέρμα στους -20 °C μέχρι την ανάλυση. Το σπερματικό πλάσμα χωρίς σπέρμα 
μπορεί να συγκεντρωθεί με άλλα δείγματα για να παρέχει μια ομάδα ελέγχου ποι-
ότητας ως εσωτερικό πρότυπο για μελλοντικές δοκιμασίες. 

2. Ξεπαγώστε το σπερματικό πλάσμα χωρίς σπέρμα και ανακατέψτε καλά σε έναν 
αναδευτήρα vortex. Επίσης, ξεπαγώστε και ανακατέψτε ένα μέρος από το συγκε-
ντρωτικό σπερματικό πλάσμα για εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. 

3. Τοποθετήστε επαναλαμβανόμενα δείγματα 15 μL σπερματικού πλάσματος σε κα-
θένα από τους δύο σωλήνες των 1,5 mL χρησιμοποιώντας μια πιπέτα θετικής με-
τατόπισης. Συμπεριλάβετε επαναλαμβανόμενα τυφλά (15 μL νερού) και τετραπλά-
σια εσωτερικά δείγματα ποιοτικού ελέγχου 15 μL από δεξαμενές σπέρματος. 

4. Σε δύο από τα εσωτερικά δείγματα ελέγχου ποιότητας προσθέστε 8 μL από 1 
mmol /L καστανοσπερμίνη για να δώσετε την τιμή του τυφλού του σπερματικού 
πλάσματος. 

5. Προσθέστε 100 μL διαλύματος υποστρώματος PNPG, σε περίπου 37 °C, σε κάθε 
σωλήνα. 

6. Αναδεύστε σε vortex κάθε σωλήνα και επωάστε στους 37 °C για 2 ώρες (η ακριβής 
ρύθμιση της θερμοκρασίας και του χρόνου είναι ζωτικής σημασίας). 

7. Σταματήστε την επώαση μετά από 2 ώρες προσθέτοντας 1 mL έγχρωμου αντι-
δραστηρίου 1 και αναμίξτε. 

8. Μεταφέρετε 250 λίτρα δειγμάτων και προτύπων στην πλάκα 96 φρεατίων. 

9. Διαβάστε την πλάκα σε συσκευή ανάγνωσης πλάκας 96 φρεατίων σε μήκος κύ-
ματος 405 nm εντός 60 λεπτών, χρησιμοποιώντας το τυφλό δείγμα με νερό για να 
ρυθμίσετε το μηδέν.  

3.4.3.5 Υπολογισμός 

1. Διαβάστε τη συγκέντρωση του PNP που παράγεται από το δείγμα από την τυπική 
καμπύλη (mol/L) συγκρίνοντας τις τιμές απορρόφησης. 

2. Απορρίψτε τα δείγματα που βρίσκονται πάνω από την ανώτερη τιμή του προτύ-
που και επαναπροσδιορίστε αυτά τα δείγματα μετά την αραίωση (χρησιμοποιήστε 
το ρυθμιστικό διάλυμα 1 για αραίωση). 

3. Πολλαπλασιάστε με τον συντελεστή διόρθωσης (0,6194, βλ. Σημείωση) για να λά-
βετε τη δραστικότητα της ουδέτερης γλυκοσιδάσης στο μη αραιωμένο σπερματικό 
πλάσμα (U/L). 
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4. Αφαιρέστε τη δραστικότητα (IU/L) του σπερματικού πλάσματος της καστανοσπερ-
μίνης από κάθε δείγμα για να λάβετε τη διορθωμένη (σχετιζόμενη με γλυκοσιδάση) 
δραστικότητα. 

5. Τα αντίγραφα πρέπει να συμφωνούν εντός 10%, δηλαδή (διαφορά μεταξύ εκτιμή-
σεων / μέσου όρου εκτιμήσεων) × 100≤10%. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, επαναλά-
βετε τον προσδιορισμό σε δύο νέα δείγματα σπερματικού πλάσματος. 

6. Πολλαπλασιάστε τη διορθωμένη δραστικότητα γλυκοσιδάσης με ολόκληρο τον ό-
γκο του σπέρματος (mL) για να λάβετε τη δραστικότητα γλυκοσιδάσης (mU) της 
εκσπερμάτωσης. 

Σημείωση: Μία διεθνής μονάδα (IU) δραστικότητας γλυκοσιδάσης ορίζεται ως η πα-
ραγωγή 1 mol προϊόντος (PNP) ανά λεπτό στους 37 °C. Σε αυτόν τον προσδιορισμό 
η δραστικότητα προέρχεται από 15 μL σπερματικού πλάσματος σε συνολικό όγκο 
1,115 μL σε 120 λεπτά, οπότε ο συντελεστής διόρθωσης είναι (1115/15) / 120 = 
0,6194. 

3.4.3.6 Όριο Αναφοράς 

Το κατώτερο όριο αναφοράς για την ουδέτερη α-γλυκοσιδάση είναι 20 mU ανά εκ-
σπερμάτιση (Cooper et al., 1991 και μη δημοσιευμένα δεδομένα από την TG Cooper). 

3.5 Ανάλυση σπέρματος με τη βοήθεια υπολογιστή 

3.5.1 Εισαγωγή 

Μέχρι πρόσφατα, δεν ήταν εφικτή η μέτρηση της συγκέντρωσης σπέρματος με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Aided Semen Analysis ή CASA) λόγω 
των δυσκολιών διάκρισης των σπερματοζωαρίων από κυτταρικά υπολείμματα 
(ESHRE, 1998). Ωστόσο, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, ιδιαίτερα στη χρήση χρωστι-
κών φθορισμού του DNA και των αλγορίθμων ανίχνευσης ουράς, μπορούν τώρα να 
επιτρέψουν τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης σπέρματος - και ως εκ τούτου της 
συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων με προοδευτική κινητικότητα - (Zinaman et al., 
1996; Garrett et al., 2003). Εφόσον ληφθεί επαρκής μέριμνα για την προετοιμασία 
των δειγμάτων και τη χρήση του οργάνου, το CASA μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί 
για ορισμένες εφαρμογές ρουτίνας. Οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας είναι απαραίτη-
τες για την καθιέρωση και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου λειτουργίας του οργάνου 
(βλέπε Κεφάλαιο 7). 

Πολλοί κατασκευαστές παράγουν συστήματα CASA. Αυτοί οι αναλυτές είναι ικανοί 
για την μέτρηση της κινητικότητας και της κινηματικής των σπερματοζωαρίων. Μερι-
κοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της συγκέντρωσης σπέρ-
ματος. Ορισμένοι έχουν και ημι-αυτοματοποιημένες μονάδες μέτρησης της μορφολο-
γίας. Συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων της κινητικότητας, συγκέντρωσης και 
μορφολογίας, το CASA, έχει δύο πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μη αυτόματες μεθό-
δους: έχει υψηλή ακρίβεια και παρέχει ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τις κινηματικές 
παραμέτρους των σπερματοζωαρίων (εμπρόσθια κίνηση και υπερδραστηριοποίησης 
της κινητικότητας, χαρακτηριστικά της ικανότητας διείσδυσης των κυττάρων αυτών). 

Ορισμένες μελέτες προτείνουν ότι οι εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών συγκέντρωσης 
και κινητικότητας των σπερματοζωαρίων με προοδευτική κινητικότητα που αξιολο-
γούνται από το CASA σχετίζονται σημαντικά με τα ποσοστά γονιμοποίησης in vitro 
και in vivo καθώς και με το χρόνο έως τη σύλληψη (Liu et al., 1991α; Barratt et al., 
1993; Irvine et al., 1994; Krause, 1995; Donnelly et al., 1998; Larsen et al., 2000; 
Garrett et al., 2003; Shibahara et al., 2004). Η χρήση του CASA για τη μέτρηση της 
κινητικότητας και της συγκέντρωσης του σπέρματος περιγράφεται στις Ενότητες 3.5.2 
και 3.5.3, αντίστοιχα. Η Ενότητα 3.5.4 περιέχει σχολιασμό για την ανάλυση της μορ-
φολογίας με την βοήθεια υπολογιστή. 

3.5.2 Χρήση του CASA για την αξιολόγηση της κινητικότητας του σπέρματος 

Οι αναλυτές CASA χρησιμοποιούνται καλύτερα για την κινηματική ανάλυση των σπερ-
ματοζωαρίων, καθώς μπορούν να ανιχνεύσουν κύτταρα με κινητικότητα. Οι εκτιμήσεις 
του ποσοστού κινητικότητας μπορεί να είναι αναξιόπιστες, καθώς αυτές εξαρτώνται 
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από τον προσδιορισμό του αριθμού των ακινητοποιημένων σπερματοζωαρίων, και τα 
υπολείμματα μπορεί να συγχυθούν με κινητά σπερματοζωάρια. 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση των οργάνων του αναλυτή CASA, π.χ. 
προετοιμασία δείγματος, ρυθμός καρέ, συγκέντρωση σπέρματος και βάθος θαλάμου 
μέτρησης (Davis & Katz, 1992; Mortimer, 1994a, b; Kraemer et al., 1998). Ωστόσο, 
αξιόπιστα και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν εάν ακολουθούνται 
οι κατάλληλες διαδικασίες (Davis & Katz, 1992). Οδηγίες για τη χρήση του αναλυτή 
CASA (Mortimer et al., 1995; ESHRE, 1998) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Κατά τη χρήση του αναλυτή CASA για τη λήψη παραμέτρων κίνησης, πρέπει να ανα-
λύονται τουλάχιστον 200 κινητά σπερματοζωάρια ανά δείγμα. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να εντοπιστούν πολλά περισσότερα σπερματοζωάρια. Εάν τα σπερματοζωά-
ρια πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ανά τύπο κίνησης ή εάν έχουν προγραμματιστεί άλ-
λες αναλύσεις μεταβλητότητας σε ένα δείγμα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 200, και αν 
είναι δυνατόν 400, κινητά σπερματοζωάρια. Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που 
αναλύονται σε κάθε δείγμα πρέπει να ομαλοποιηθεί. 

Ο αναλυτής CASA πρέπει να συνδέεται με λογισμικό υπολογιστή που επιτρέπει την 
οργάνωση δεδομένων και τη στατιστική ανάλυση. Οι κατανομές πολλών παραμέτρων 
κίνησης δεν είναι κανονικές (Gaussian)∙ ο διάμεσος, παρά ο μέσος όρος, είναι επομέ-
νως πιο κατάλληλος ως περίληψη της κεντρικής τάσης κάθε μεταβλητής. Οι μετρήσεις 
σε ένα μεμονωμένο σπερματοζωάριο μπορεί να χρειαστούν μαθηματικό μετασχηματι-
σμό προτού γίνουν ορισμένες στατιστικές αναλύσεις. 

3.5.2.1 Διαδικασία 

Κάθε αναλυτής CASA πρέπει να ρυθμιστεί σωστά για την αναμενόμενη χρήση του, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση. Οι κατασκευαστές υποδεικνύουν 
κατάλληλες ρυθμίσεις, αλλά οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν ότι το όργανο λειτουργεί 
στον απαιτούμενο βαθμό επαναληψιμότητας και αξιοπιστίας. Χρήση κατάλληλων υ-
λικών ελέγχου ποιότητας, π.χ. η εγγραφή βίντεο, είναι απαραίτητη (βλέπε Παράρτημα 
7, Ενότητα Α7.5). Αρκετοί ερευνητές έχουν συζητήσει τις ρυθμίσεις του CASA σε ένα 
γενικό πλαίσιο (Davis & Katz, 1992; Mortimer, 1994b; ESHRE, 1998). 

3.5.2.2 Προετοιμασία των δειγμάτων 

Τα δείγματα σπέρματος για τον αναλυτή CASA πρέπει να συλλέγονται και να προε-
τοιμάζονται όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2. Ο αναλυτής CASA πρέπει να διατη-
ρεί το δείγμα στους 37 °C, επειδή η κίνηση των σπερματοζωαρίων είναι ευαίσθητη 
στη θερμοκρασία. Τα χαρακτηριστικά κινητικότητας και η συγκέντρωση σπέρματος 
μπορούν να εκτιμηθούν σε αδιάλυτο δείγμα σπέρματος. Η κινητικότητα του σπέρμα-
τος μπορεί να εκτιμηθεί σε δείγματα με συγκεντρώσεις σπέρματος μεταξύ 2 × 106 ανά 
mL και 50 × 106 ανά mL (Garrett et al., 2003). 

Σε δείγματα με υψηλές συγκεντρώσεις σπέρματος (δηλαδή μεγαλύτερες από 50 × 106 
ανά mL), συγκρούσεις μπορεί να εμφανιστούν με υψηλή συχνότητα και είναι πιθανό 
να προκαλέσουν σφάλματα. Τέτοια δείγματα πρέπει να αραιώνονται, κατά προτίμηση 
με σπερματικό πλάσμα από τον ίδιο άνθρωπο. 

1. Φυγοκεντρήστε ένα μέρος του δείγματος στα 16.000 g για 6 λεπτά για να παραχθεί 
σπερματικό πλάσμα χωρίς σπερματοζωάρια. 

2. Αραιώστε το αρχικό δείγμα σπέρματος με το σπερματικό πλάσμα χωρίς σπερμα-
τοζωάρια για να μειώσετε τη συγκέντρωση κάτω από 50 × 106 ανά mL. 

3. Θάλαμοι μέτρησης μίας χρήσης, βάθους 20 μm, παρέχουν αξιόπιστα αποτελέ-
σματα. Αυτό είναι ένα σύστημα δύο θαλάμων∙ και οι δύο θάλαμοι πρέπει να γεμί-
ζονται και να αξιολογούνται. Θα πρέπει να εξεταστούν διάφορα αντιπροσωπευτικά 
πεδία: η ανάγνωση έξι πεδίων ανά θάλαμο (12 πεδία συνολικά) συνήθως δίνει 
αξιόπιστα αποτελέσματα. Τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια πρέπει να αξιολο-
γούνται σε κάθε θάλαμο. Ισχύουν οι ίδιες αρχές ελέγχου ποιότητας όπως και για 
τις τυπικές εκτιμήσεις της κινητικότητας (βλ. Ενότητα 2.5.2). Τα δείγματα μπορούν 
να αναλυθούν είτε άμεσα ή από μια εγγραφή βίντεο. Η ανάλυση εγγραφών βίντεο 



149 

 

 

 

 

 

(από βιντεοκασέτες, CD-ROM ή DVD) επιτρέπει καλύτερη τυποποίηση και εφαρ-
μογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (βλ. Παράρτημα 7, Ενότητα Α7.5). Ο 
κατασκευαστής συνήθως θα προτείνει τον τύπο της συσκευής εγγραφής που θα 
χρησιμοποιηθεί και τη ρύθμιση φωτισμού που απαιτείται για μέγιστη αντίθεση με-
ταξύ των κεφαλιών των σπερματοζωαρίων και φόντου. 

4. Υπάρχει κάποια διαφωνία σχετικά με τον χρόνο για τον οποίο πρέπει να ακολου-
θούνται τα σπερματοζωάρια για να επιτευχθούν ακριβή αποτελέσματα, αλλά του-
λάχιστον 1 δευτερόλεπτο θα πρέπει να είναι αρκετό για τις βασικές μετρήσεις του 
CASA (Mortimer, 1994b). 

3.5.2.3 Ορολογία CASA 

Κάποια πρότυπη ορολογία για μεταβλητές μετρημένες με αναλυτές CASA φαίνεται 
στην Eικόνα 3.3. 

1. VCL, καμπυλόγραμμη ταχύτητα (curvilinear velocity) (μm/s). Μέση ταχύτητα μίας 
κεφαλής σπερματοζωαρίου κατά μήκος της πραγματικής καμπυλόγραμμης δια-
δρομής του, όπως παρατηρείται στις δύο διαστάσεις του μικροσκοπίου. Μία μέ-
τρηση της κυτταρικής δύναμης. 

2. VSL, ευθεία (ευθύγραμη) ταχύτητα (straight-line velocity) (μm/s). Μέση ταχύτητα 
μίας κεφαλής σπερματοζωαρίου κατά μήκος της ευθείας γραμμής μεταξύ της πρώ-
της θέσεις που εντοπίστηκε και της τελευταίας. 

 

Εικόνα 3.3 Πρότυπη ορολογία για μεταβλητές μετρημένες από συστήματα CASA  

 

VAP, μέση ταχύτητα διαδρομής (average path velocity) (μm/s). Μέση ταχύτητα μίας 

κεφαλής σπερματοζωαρίου κατά μήκος της μέσης διαδρομής του. Η διαδρομή υπολο-

γίζεται με εξομάλυνση της καμπυλόγραμμης τροχιάς σύμφωνα με αλγόρυθμους στον 

αναλυτή CASA; αυτοί οι αλγόρυθμοι διαφέρουν μεταξύ οργάνων, επομένως οι τιμές 

μπορεί να μην είναι συγκρίσιμες μεταξύ συστημάτων. 

3. ALH, (amplitude of lateral head displacement) πλάτος της πλευρικής μετατόπισης 
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της κεφαλής (μm). Μέγεθος της πλευρικής απότομης τοποθέτησης μιας κεφαλής 
σπέρματος σχετικά με τη μέση διαδρομή της. Μπορεί να εκφραστεί ως ένα μέγιστο 
ή έναν μέσο όρο τέτοιον μετατοπίσεων. Διαφορετκοί αναλυτές CASA υπολογίζουν 
το ALH χρησιμοποιώντας διαφορετικούς αλγορίθμους επομένως μπορεί οι τιμές 
να μην είναι συγκρίσιμες μεταξύ ανάμεσα σε συστήματα. 

4. LIN, γραμμικότητα (linearity). Η γραμμικότητα μίας καμπύλης γραμμής, VSL/VCL. 

5. WOB, ταλάντωση (wobble). Ένα μέτρο ταλάντωσης της πραγματικής διαδρομής 
σχετικά με τη μέση διαδρομή, VAP/VCL. 

6. STR, ευθύτητα (straightness). Γραμμικότητα της μέσης διαδρομής, VSL/VAP. 

7. BCF, συχνότητα παλμών (beat-cross frequency) (Hz). Το μέσο ποσοστό στο ο-
ποίο η καμπύλη διασχίζει την μέση διαδρομή. 

8. MAD μέση γωνιακή μετατόπιση (mean angular displacement) (μοίρες). Ο μέσος 
χρόνος των απόλυτων τιμών της στιγμιαίας γωνίας στροφής του κεφαλιού του 
σπερματοζωαρίου κατά μήκος της καμπυλόγραμμης τροχιάς του. 

Σημείωση: Διαφορετικά όργανα CASA χρησιμοποιούν διαφορετικούς μαθηματικούς 

αλγορύθμους για να υπολογίσουν πολλές από αυτές τις μεταβλητές κίνησης. Η συ-

γκρισιμότητα των μετρήσεων ανάμεσα σε όλα τα όργανα δεν είναι ακόμη γνωστή.  

3.5.3 Χρήση του CASA για υπολογισμό της συγκέντρωσης σπέρματος 

Η χρήση φθοριζουσών χρωστικών DNA με CASA επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό 
της συγκέντρωσης των κινητών σπερματοζωαρίων και του ποσοστού της κινητικότη-
τας, απαιτείται όμως αυστηρή τήρηση της μεθόδου (Garrett et al., 2003). Για παρά-
δειγμα, εάν χρησιμοποιούνται θάλαμοι μίας χρήσης, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί 
το δείγμα σε διάφορες διαφορετικές αποστάσεις από το σημείο φόρτωσης του θαλά-
μου, καθώς η διασπορά των σπερματοζωαρίων θα είναι ανομοιόμορφη μέσα στον 
θάλαμο (Douglas-Hamilton et al., 2005b). Είναι αναγκαία η επικύρωση της αυτόματης 
μεθόδου έναντι ενός αιμοκυτταρόμετρου.  

Συγκεντρώσεις σπέρματος μεταξύ 2 x 106 ανά mL και 50 x106 ανά mL μπορούν να 
μετρηθούν (Garrett et al., 2003). Δείγματα με συγκέντρωση σπέρματος μεγαλύτερη 
από 50 x 106 ανά mL θα χρειαστεί να αραιωθούν (δείτε Ενότητα 3.5.2.2). 

Σχόλιο: Ο αναλυτής CASA εντοπίζει και μετράει φθορίζοντες κεφαλές σπερματοζωα-
ρίων. Χωρίς μικροσκοπική αξιολόγηση, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε εάν τα 
σπερματοζωάρια είναι άθιχτα (π.χ. η κεφαλή είναι συνδεδεμένη με μία ουρά). 

3.5.4 Μορφομετρική αξιολόγηση σπερματοζωαρίων με την βοήθεια υπολογιστή 

Η ανάλυση εικόνας έχει την δυνατότητα να επιφέρει σημαντικές προόδους στην πο-
σοτικοποίηση, στην αντικειμενικότητα και στην αναπαραγωγιμότητα της αξιολόγησης 
της μορφολογίας του σπέρματος. Διάφορα εμπορικά συστήματα είναι διαθέσιμα για 
την αξιολόγηση της μορφολογίας της κεφαλής του σπερματοζωαρίου, του αυχένα και 
πιθανότητα της ουράς. Ωστόσο, οι διαταραχές της ουράς οι οποίες επηρεάζουν την 
κίνηση μπορούν να αξιολογούνται πιο άμεσα με την χρήση του CASA για την μέτρηση 
της κινητικότητας και της κίνησης. Γενικά οι αναλυτές CASA αξιολογούν την κεφαλή 
και τον αυχένα του σπερματοζωαρίου ως φυσιολογικό ή μη και δίνουν την μέση τιμή, 
την τυπική απόκλιση ή την διάμεσο για τις διαστάσεις της κεφαλής και του αυχένα, 
την ελλειπτικότητα και την κανονικότητα της κεφαλής καθώς και του μεγέθους του 
ακροσωματίου το οποίο όμως εξαρτάται από τη χρώση. 

Τα αυτόματα συστήματα έχουν την δυνατότητα για μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, α-
κρίβεια και αναπαραγωγιμότητα από τα χειροκίνητα συστήματα (Menkveld et al., 
1990). Η ακρίβεια και η αναπαραγωγιμότητα μπορούν να είναι μικρότερες από 7% 
(Garrett & Baker, 1995), το οποίο υπερτερεί κατά από την χειροκίνητη αξιολόγηση 
ακόμα και από έμπειρο τεχνολόγο. Η αναπαραγωγιμότητα και η ακρίβεια των αποτε-
λεσμάτων της αξιολόγησης της μορφολογίας με την βοήθεια υπολογιστή (Computer-
Aided Sperm Morphometric Assessment – CASMA) μπορούν, ωστόσο, να συμβιβα-
στούν με μεθολογικές ακρίβειες, όπως η συγκέντρωση, ο φωτισμός, η προετοιμασία 
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δείγματος και η χρώση (Lacquet et al., 1996; Menkveld et al., 1997) και με τεχνικές 
δυσκολίες στην ορθή διαφοροποίηση των κεφαλών σπερματοζωαρίων και σπερμα-
τικών θραυσμάτων, συγκεκριμένα όταν η συγκέντρωση σπέρματος είναι χαμηλή 
(Garrett & Baker, 1995; Menkveld et al., 1997; Coetzee et al., 1999a, b). Η φύση της 
αυτόματης αξιολόγησης σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γίνει αποζημί-
ωση για ελλείψεις προετοιμασίας και τεχνητές αλλοιώσεις Έτσι, μερικές αλλαγές στην 
σκίαση του φόντου σχετικές με την χρώση των κυττάρων μπορούν να αποτελέσουν 
λανθασμένη ταξινόμηση ή ανικανότητα να αναγνωριστεί το κύτταρο ως σπερματοζω-
άριο, με επακόλουθο τυχαίο σφάλμα στα αποτελέσματα.  

Όσο αφορά την χειροκίνητη μορφολογική αξιολόγηση, οι διαδικασίες και τα όργανα 
πρέπει να βαθμονομηθούν και να διατηρείται ο έλεγχος ποιότητας ώστε να διασφα-
λιστούν συγκρίσιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Το σπέρμα μπορεί να αντιμετωπι-
στεί όπως στην Ενότητα 2.13.2.4 ώστε να μειωθεί το φόντο για διαδικασίες CASMA. 
Αν η συγκέντρωση σπέρματος είναι χαμηλή (<2 x 106 ανά mL), τα δείγματα θα πρέπει 
να συμπυκνωθούν με φυγοκέντρηση, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.13.2.2.  

Σημείωση: Η φυγοκέντρηση μπορεί να επηρεάσει τη μορφολογία των σπερματοζωα-
ρίων και η τυχόν εφαρμογή της θα πρέπει να σημειώνεται. 

Δύο μελέτες έχουν αναφέρει σημαντική συσχέτιση μεταξύ αποτελεσμάτων CASMA 
και τελικών σημείων γονιμότητας. Οι Coetzee et al. (1999c) βρήκαν ότι η αυτοματο-
ποιημένη φυσιολογική μορφολογία σπέρματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό δεί-
κτη πρόβλεψης για ποσοστά γονιμοποίησης in vitro καθώς και εγκυμοσύνη. Οι 
Garrett et al. (2003) βρήκαν ότι το ποσοστό των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα που 
έδειχνε μορφολογικό χαρακτηριστικό της κεφαλής αυτών που είναι συνδεδεμένα στην 
διαφανή ζώνη («zona-preferred», %Z, στρώμα γλυκοπρωτεΐνης που περιβάλλει τη 
μεμβράνη πλάσματος ωοκυττάρων θηλαστικών) μαζί με την ευθεία ταχύτητα (VSL) 
στο σπέρμα ήταν σημαντικά και ανεξάρτητα σχετικά με ποσοστά φυσιολογικής κύη-
σης σε μία μεγάλη ομάδα από υπογόνιμα ζευγάρια. Η συσχέτιση του %Z και του VSL 
με τη γονιμότητα φάνηκε να είναι συνεχής, και δεν προσδιορίστηκε κατώτατη τιμή 
(treshold) πάνω από την οποία δεν υπήρχε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού εγκυ-
μοσύνης. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες επί των αποτελεσμάτων γονιμότητας σε 
μεγάλους πληθυσμούς για να δεξιαλυνθεί η εφαρμογή του CASMA στην μέτρηση της 
μορφολογίας σπέρματος.  

Αυτόματα συστήματα μπορεί να εμπλέκονται στην παροχή δεδομένων για συστήματα 
ελέγχου ποιότητας, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να αποδειχτούν τα πλε-
ονεκτήματα τους για τις κλινικές αναπαραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4     Ερευνητικές διαδικασίες 
Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν δοκιμές για τη λειτουργία του σπέρματος, είναι 
σημαντικό τα σπερματοζωάρια να διαχωρίζονται από το σπερματικό πλάσμα μέσα 
σε 1 ώρα από την εκσπερμάτιση, για να περιοριστεί οποιαδήποτε βλάβη στα σπερ-
ματοζωάρια από προϊόντα μη-σπερματικών κυττάρων. Καθώς αυξάνονται οι γνώσεις 
μας για τους μοριακούς μηχανιμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία του σπέρματος αυ-
ξάνονται και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εξετάσεων. Για παρά-
δειγμα, πρόσφατα δεδομένα τονίζουν τη σημασία της συμπύκνωσης και της ακεραι-
ότητας του πυρηνικού DNA, στον προσδιορισμό της λειτουργικής ικανότητας των αν-
θρώπινων σπερματοζωαρίων. Νεώτερα στοιχεία προτείνουν συσχετίσεις μεταξύ της 
ακεραιότητας του DNA και της οργάνωσης της χρωματίνης στα σπερματοζωάρια και 
της γονιμότητας (Sakkas et al., 1998; Aitken & Krausz, 2001; Virro et al., 2004).  

Ομοίως, οι εξελίξεις στην κατανόηση της ρύθμισης των οδών μεταγωγής σήματος 
στην σπερματική λειτουργία προκαλούν την ανάπτυξη διαγνωστικών εξετάσεων ικα-
νών να παράγουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ακριβή φύση των διαδι-
κασιών που είναι ελλιπείς για τα σπερματοζωάρια στείρων ανδρών. Για να αποκτη-
θούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιολογική βάση της ανδρικής υπογο-
νιμότητας, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από λειτουργικές εξετάσεις με στόχο την αξιο-
λόγηση της ικανότητας των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων να πληρούν τις θεμελιώ-
δεις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη σύλληψη: δέσμευση στη διαφανή ζώνη 
του ωαρίου, ακροσωματική εξωκυττάρωση, και σύντηξη με τον λεκιθικό υμένα του 
ωουττάρου. 

4.1 Δραστικές μορφές οξυγόνου 

4.1.1. Εισαγωγή 

Η υπερβολική παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxyzen species ή 
ROS) και η παρουσία υψηλής δραστικότητας κυτταροπλασματικών ενζύμων, όπως 
η φωσφοκινάση κρεατίνης, ίσως υποδηλώνουν μη φυσιολογικά σπερματοζωάρια με 
περίσσεια υπολειπόμενου κυττοπλάσματος στον αυχένα (Rao et al., 1989; Gomez et 
al., 1996; Aitken et al., 2004). 

Οι δραστικές μορφές οξυγόνου είναι μεταβολίτες οξυγόνου και περιλαμβάνουν το α-
νιόν του υπεροξειδίου, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το υδροξύλιο και τις ρίζες υ-
δροϋπεροξυλυλίου, και το νιτρικό οξείδιο. Όταν υπάρχουν σε υπερβολικές ποσότη-
τες, μπορούν να εμφανιστούν παθολογικές καταστάσεις από την οξείδωση των κυτ-
ταρικών λιπιδίων, των πρωτεϊνών και του DNA (Griveau & Le Lannou, 1997; Aitken 
et al., 2003; Henkel et al., 2004). Τα περισσότερα κύτταρα είναι εξοπλισμένα είτε με 
ενζυμικά αντιοξειδωτικά συστήματα (δισμουτάση του υπεροξειδίου, υπεροξειδάση 
γλουταθειόνης και καταλάση) ή με μη ενζυμικά αντιοξειδωτικά συστήματα (ουρικό 
οξύ, ασκορβικό οξύ, α-τοκοφερόλη). Όταν αυτές οι άμυνες καταπέτπουν, η λειτουργία 
του σπέρματος εξασθενεί (Agarwal et al., 2004). 

Στην ανθρώπινη εκσπερμάτιση, οι δραστικές μορφές οξυγόνου παράγονται και από 
τα σπερματοζωάρια (Aitken & Clarkson, 1987; Alvarez et al., 1987; Iwasaki & 
Gagnon, 1992) και από τα λευκοκύτταρα (Aitken & West, 1990). Το σπερματικό πλά-
σμα διαθέτει αντιοξειδωτικούς καθαριστές ελεύθερων ριζών και αντιοξειδωτικά έν-
ζυμα, τα οποία μπορεί να απουσιάζουν σε μερικούς άνδρες (Jones et al., 1979; Smith 
et al., 1996). Έτσι η απομάκρυνση του σπερματικού πλάσματος κατά την επεξεργα-
σία των σπερματοζωαρίων για την υποβοηθούμενη σύλληψη (βλ. Κεφάλαιο 5) μπο-
ρεί να καταστήσει αυτά τα κύτταρα ευάλωτα σε οξειδωτική προσβολή. Η υψηλή πα-
ραγωγή ROS μπορεί να προκαλέσει υπεροξειδωτική βλάβη και απώλεια της λειτουρ-
γίας του σπέρματος, καθώς και βλάβη στο DNA τόσο στο πυρηνικό όσο και στο μιτο-
χονδριακό γονιδίωμα (Sawyer et al., 2003). Έτσι για την αξιολόγηση της ποιότητας 
των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων χρησιμοποιούνται δοκιμασίες επιβίωσης του 
σπέρματος. Τα αποτελέσματα τέτοιων προσδιορισμών συσχετίζονται σε μεγάλο 
βαθμό με την κατάσταση υπεροξείδωσης των λιπιδίων του σπερματοζωαρίου 
(Gomez et al., 1998). 



153 

 

 

 

 

 

Για τη μέτρηση της παραγωγής ROS και της οξειδοαναγωγικής δραστηριότητας των 
ανθρώπινων σπερματοζωαρίων χρησιμοποιείται μία δοκιμασία χημειοφωταύγειας με 
ιχνηθέτες όπως η λουμινόλη ή η λουσιγενίνη. 

4.1.2 Μέτρηση δραστικών μορφών οξυγόνου που δημιουργούνται από εναιωρήματα σπέρμα-
τος 

4.1.2.1 Βασική αρχή 

Σε αυτή τη δοκιμασία χρησιμοποιείται ένα ευαίσθητο λουμινόμετρο για τον προσδιο-
ρισμό των χαμηλών ποσοτήτων φωτός που παράγεται από τα ανθρώπινα σπερμα-
τοζωάρια παρουσία ενός ανιχνευτή χημειοφωταύγειας, όπως η λουμινόλη. Η μεθο-
δολογία που περιγράφεται χρησιμοποιεί ένα μείγμα λουμινόλης και υπεροξειδάσης 
αγριοραπανίδας που οδηγεί στην ευαίσθητη μέτρηση υπεροξειδίου του υδρογόνου. 
Άλλοι ανιχνευτές (π.χ. η λουσιγενίνη) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση της παραγωγής των ROS από εκπλύσεις ανθρώπινων εκσπερματί-
σεων (Aitken et al., 1992; McKinney et al.1996). 

Σήματα που παράγονται ως απόκριση στον ανιχνευτή φορμυλ-μεθειονυλ-λευκυλ-φαι-
νυλαλανίνη (Formyl-Methionyl-Leycul-Phenylalaninie ή FMLP) είναι ειδικά για τον 
πληθυσμό των λευκοκυττάρων, καθώς δεν υπάρχουν υποδοχείς FMLP στην επιφά-
νεια των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων (Krausz et al., 1992). Οι απαντήσεις μπο-
ρούν να βαθμονομηθούν με εναιωρήματα που περιέχουν γνωστούς αριθμούς πολυ-
μορφοπύρηνων λευκοκυττάρων (βλέπε Εικ. 4.1).  

Σχόλιο 1: Η ακριβής δραστηκότητα που μετράται από αυτούς τους ανιχνευτές εξακο-
λουθεί να είναι αμφισβητήσιμη (Aitken et al., 2004) αλλά τα δεδομένα που παράγονται 
αντικατοπτρίζουν τη λειτουργία των σπερματοζωαρίων (Zorn et al., 2003; Said et al., 
2004). 
 
Σχόλιο 2: Ένα μόνο λευκοκύτταρο μπορεί να παράγει τουλάχιστον 100 φορές περισ-
σότερες ROS από ένα σπερματοζωάριο. H μόλυνση από έστω χαμηλό αριθμό λευ-
κοκυττάρων μπορεί επομένως να έχει σημαντική επίδραση στα σήματα χημειοφω-
ταύγειας που δημιουργούνται από το εναιώρημα σπέρματος. 

4.1.2.2. Αντιδραστήρια 

1. Ισορροπημένο διάλυμα αλάτων Hank's (Hank’s Balanced Salt Solution ή HBSS), 
χωρίς ερυθρό της φαινόλης: βλέπε Παράρτημα 4, Ενότητα Α4.5. 

2. Krebs–Ringer medium (Krebs-Ringer Medium ή KRM), χωρίς ερυθρό της φαινό-
λης: βλέπε Παράρτημα 4, Ενότητα Α4.7. 

3. Λουμινόλη, 25 mmol/L: διαλύονται 29 mg λουμινόλης (5 αμινο 2,3 δεϋδρο 1, 4 
φθαλαζινοδιόνη) σε 10 mL διμεθυλοσουλφοξείδιο (Dimethyl Sulfoxide ή DMSO). 

4. Υπεροξειδάση αγριοραπανίδας (Horseardish Peroxidase ή HRP) (τύπος VI, 310 
IU/mg πρωτεΐνη): διαλύονται 5 mg (1550 U) σε 1 mL KRM. 

5. FMLP (Leucocyte-Specific Probe) ειδικός ανιχνευτής λευκοκυττάρων, 10 mmol/L): 
διαλύονται 44 mg FMLP σε 10 mL DMSO. 

6. Phorbol 12-μυριστικό 13-οξικό (Phorbol 12-Myristate 13-Acetate ή PMA), 1 
mmol/L πυκνό διάλυμα: διαλύονται 6,2 mg PMA σε 10 mL DMSO. Αραιώστε 1 
mmol/L PMA 100 φορές σε DMSO μέχρι να προκύψει διάλυμα εργασίας 10 
μmol/L. 

7. Ζυμοζάνη. 

8. Ζελατίνη: 0,1% (1 g/L) σε HBSS. 

4.1.2.3 Οψωνισμός της ζυμοζάνης 

1. Αναμίξτε 500 mg ζυμοζάνης σε 10 mL HBSS. 

2. Έντονη ανάδευση. 

3. Βράζετε για 20 λεπτά σε ένα ποτήρι, καλυμμένο για να αποφευχθεί η εξάτμιση. 
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4. Φυγοκεντρήστε στα 500 g για 5 λεπτά. 

5. Πλύνετε το ίζημα με 10 mL HBSS. 

6. Επαναλάβετε το πλύσιμο. 

7. Αναμίξτε το ίζημα σε 5 mL φρέσκου ανθρώπινου ορού απαλά με μια πιππέτα. 

8. Επωάστε για 20 λεπτά. 

9. Φυγοκεντρήστε στα 500 g για 5 λεπτά. 

10. Πλύνετε το ίζημα με 10 mL HBSS. 

11. Επαναλάβετε το πλύσιμο. 

12. Επαναιωρήστε το ίζημα σε συγκέντρωση 50 mg / mL σε 10 mL HBSS + 0,1% 
(1g/L) ζελατίνη με πιπέτα απαλά. 

13. Φύλαξη στους -20 ºC μέχρι να χρειαστεί. 

4.1.2.4 Ανίχνευση αυθόρμητης δημιουργίας ROS 

1. Ανακατέψτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3) και αφαιρέστε όγκο 
που περιέχει τουλάχιστον 10 × 106 σπερματοζωάρια για αξιολόγηση των ROS. 

2. Έκπλυση σπερματοζωαρίων (βλέπε Ενότητα 5.3) σε KRM και ρυθμίστε τα σε 10 
× 106 σπερματοζωάρια ανά mL. 

3. Αναρρόφηση 400 μL εναιωρήματος σπερματοζωαρίων μετά από έκπλυση σε 
KRM χωρίς ερυθρό της φαινόλης σε δοχείο φωτόμετρου μίας χρήσης. Προσέξτε 
να μη δημιουργήσετε φυσαλίδες αέρα.  

4. Προσθέστε 4 μL λουμινόλης 25 mmol/L. 

5. Προσθέστε 8 μL διαλύματος υπεροξειδάσης αγριορεπανιού (1550 U/mL). 

7. Παρακολουθήστε το σήμα χημειοφωταύγειας στο φωτόμετρο στους 37 °C για πε-
ρίπου 5 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί. 

a. Η παραγωγή ROS από σπερματικά λευκοκύτταρα μπορεί να διεγερθεί με την προ-
σθήκη FMLP, ζυμοζάνης ή PMA, όμως το PMA διεγείρει επίσης την παραγωγή 
ROS από σπερματοζωάρια. 

4.1.2.5. Πρόκληση παραγωγής ROS από λευκοκύτταρα λόγω FMLP 

Προσθέστε 2 μL από 10 mmol/L FMLP στο παραπάνω δείγμα για να διεγείρετε ένα 
σήμα χημειοφωταύγειας από τυχόν λευκοκύτταρα που υπάρχουν στο εναιώρημα 
σπέρματος (βλέπε Εικ. 4.2). 

4.1.2.6 Πρόκληση παραγωγής ROS από λευκοκύτταρα λόγω ζυμοζάνης 

Προσθέστε 20 μL οψωνισμένου υλικού ζυμοζάνης στο παραπάνω δείγμα για να διε-
γείρετε ένα σήμα χημειοφωταύγειας από τυχόν λευκοκύτταρα που υπάρχουν στο ε-
ναιώρημα του σπέρματος. Το μέγεθος του σήματος που παράγεται στη συνέχεια είναι 
άμεσα ανάλογο με το επίπεδο μόλυνσης των λευκοκυττάρων (βλέπε Εικόνα 4.1). 

 

  



155 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1 Χημειοφωταύγεια που δημιουργήθηκε ως απόκριση σε θεραπεία με οψωνισμένη 
ζυμοζάνη. 

Υπάρχει λογαριθμική γραμμική σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης των λευκοκυττάρων και του 
σήματος χημειοφωταύγειας. 

 

4.1.2.7 Πρόκληση παραγωγής ROS από λευκοκύτταρα και σπερματοζωάρια λόγω PMA 

1. Αραιώστε το αποθεματικό διάλυμα PMA 100 φορές σε DMSO για να προκύψει 
πυκνό διάλυμα εργασίας 10 μmol/L. 

2. Περιμένετε να υποχωρήσει το σήμα FMLP ή το σήμα οψωνισμένης ζυμοζάνης. 

3. Προσθέστε 4 μL από τα 10 μmol/L PMA στο ίδιο εναιώρημα σπέρματος (τελική 
συγκέντρωση 100 nmol/L) για τη διέγερση ενός σήματος χημειοφωταύγειας από 
τα σπερματοζωάρια (βλέπε Εικόνα 4.2). 

 

Εικ. 4.2 Σχετικές συνεισφορές των υποπληθυσμών λευκοκυττάρων και σπέρματος στις 
ρίζες οξυγόνου του κυτταρικού εναιωρήματος 

(a) Όταν υπάρχει μόλυνση λόγω παρουσίας λευκοκυττάρων, παρατηρείται έκρηξη πα-
ραγωγής ROS όπως δείχνει ο ειδικός ανιχνευτής λευκοκυττάρων FMLP. Η επακόλουθη 
προσθήκη PMA δημιουργεί ένα σταθερό, έντονο σήμα χημειοφωταύγειας και από τους 
πληθυσμούς των σπερματοζωαρίων και των λευκοκυττάρων. 

(b) Όταν δεν υπάρχει μόλυνση από λευκοκύτταρα, η απόκριση FMLP χάνεται, ενώ το 
PMA προκαλεί έντονο σήμα χημειοφωταύγειας από τα σπερματοζωάρια (βλ. επίσης 
Krausz et al., 1992). 



156 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.8 Αποτελέσματα  

Εξετάστε τη γραφική παράσταση μετά από διέγερση για ενδείξεις μόλυνσης από λευ-
κοκύτταρα. 

 

4.2 Εξετάσεις αλληλεπίδρασης σπερματοζωαρίων-ωαρίων 

Η δέσμευση των σπερματοζωαρίων στη διαφανή ζώνη ξεκινά με την αντίδραση του 
ακροσώματος η οποία ελευθερώνει τα δεσμευμένα λυτικά ακροσωμικά συστατικά, και 
επιτρέπει στο σπερματοζωάριο να διεισδύσει μέσα στη διαφανή ζώνη, καθοδηγούμενη 
από την αυξημένη ώθηση της ουράς λόγω υπερενεργοποιημένης κινητικότητας. Για 
την αξιολόγηση των δεσμευτικών συμβάντων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη βιώ-
σιμα, μη γονιμοποιήσιμα ανθρώπινα ωοκύτταρα από αυτοψία, χειρουργικά αφαιρού-
μενες ωοθήκες ή αποτυχημένη in-vitro γονιμοποίηση. Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας ωοκύτταρα που έχουν αποθηκευτεί σε άλας, 
αλλά συνήθως περιορίζονται από την έλλειψη διαθεσιμότητας των ανθρώπινων ωα-
ρίων (Yanagimachi et al., 1979; Kruger et al., 1991; Liu & Baker, 1992b; Liu et al., 
2004). 

4.3 Εξετάσεις πρόσδεσης στην ανθρώπινη διαφανή ζώνη 

Η δοκιμασία πρόσδεσης στη διαφανή ζώνη ή αλλιώς Hemizona assay (Burkman et 
al., 1988), περιλαμβάνει τη μικροδιατομή της διαφανής ζώνης σε ίσα μισά τμήματα 
και την έκθεση κάθε ίσου μισού στην ίδια συγκέντρωση αγνώστου δείγματος σπέρ-
ματος ή δείγματος ελέγχου ποιότητας. Μια άλλη αξιολόγηση πρόσδεσης σπέρματος-
ζώνης (Liu et al., 1988, 1989) περιλαμβάνει την σήμανση του προς εξέταση δείγματος 
σπερματοζωαρίων με μια φθορίζουσα χρωστική (π.χ. φλουορεσκεΐνη) και ενός δείγ-
ματος ελέγχου σπέρματος με μια άλλη χρωστική (π.χ. ροδαμίνη). Ο αριθμός των 
σπερματοζωαρίων από τα δείγματα δοκιμής και ελέγχου που συνδέονται με την ίδια 
άθικτη ζώνη μετρούνται και καταγράφονται ως αναλογία. Τα αποτελέσματα και από 
τις δύο δοκιμές πρόσδεσης της διαφανής ζώνης έχουν αποδειχθεί ότι συσχετίζονται 
με τα ποσοστά γονιμοποίησης in vitro (Liu & Baker, 2003). Μπορεί να είναι κλινικά 
χρήσιμο να εκτιμηθεί ο αριθμός των δεσμευμένων σπερματοζωαρίων σε περιπτώσεις 
χαμηλής ή αποτυχημένης in-vitro γονιμοποίησης, ιδιοπαθούς στειρότητας και τερατο-
ζωοσπερμίας (Franken et al., 1989; Liu & Baker, 1992a, 2004). Η πρόσδεση λίγων ή 
καθόλου σπερματοζωαρίων στη διαφανή ζώνη υποδηλώνει ελαττωματικό σπέρμα.  

4.4 Αξιολόγηση της ακροσωμικής αντίδρασης 

Η φυσιολογική αντίδραση του ακροσώματος γίνεται στη διαφανή ζώνη μετά τη πρόσ-
δεση του σπέρματος. Η ακροσωμική αντίδραση που προκαλείται από τη διαφανή 
ζώνη μπορεί να αξιολογηθεί σε σπερματοζωάρια που απομακρύνονται από την επι-
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φάνεια της διαφανής ζώνης ή έρχονται σε επαφή σε απομονωμένες πρωτεΐνες αν-
θρώπινης διαφανής ζώνης (Liu & Baker, 1994, 1996; Franken et al., 2000). Σε περι-
πτώσεις τερατοζωοσπερμίας και ολιγοζωοσπερμίας, ορισμένοι άνδρες μπορεί να έ-
χουν κατά τα άλλα φυσιολογικά σπερμοδιαγράμματα, αλλά τα σπερματοζωάρια τους 
να έχουν μη φυσιολογικές ακροσωμικές αντιδράσεις όταν έρχονται σε επαφή με τη 
διαφανή ζώνη. Επιπλέον σε άλλους άνδρες τα σπερματοζωάρια δεσμεύονται μεν φυ-
σιολογικά στη διαφανή ζώνη αλλά αυτό δεν ακολουθείται από φυσιολογική ακροσω-
μική αντίδραση (Liu et al., 2004). Αυτές οι αναλύσεις γίνονται σπάνια λόγω της μικρής 
διαθεσιμότητας των ανθρώπινων διαφανών ζωνών. Ζώνες από άλλα πρωτεύοντα 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα λόγω της περιορισμένης δε-
σμευτικής τους ικανότητας (Bedford, 1977; Liu et al., 1991b; Oehninger et al., 1993). 
Στο εργαστήριο η ακροσωμική αντίδραση μπορεί να διεγερθεί από ιονοφόρα ασβε-
στίου αλλά τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών δεν είναι ισοδύναμα με την α-
κροσωμική ατνίδραση που προκαλείται από τη διαφανή ζώνη (Liu & Baker, 1996). Η 
ακροσωμική κατάσταση μετά την επαγωγή της αντίδρασης ακροσωμάτων μπορεί να 
εκτιμηθεί με μικροσκόπιση ή κυτταρομετρία ροής (Fenichel et al., 1989; Henley et al., 
1994; Cooper & Yeung, 1998) με λεκτίνες επισημασμένες με φθορισμό, όπως είναι η 
Pisum sativum (συγκολλητίνη μπιζελιού) (βλέπε Ενότητα 4.4.1) ή η Arachis hypogaea 
(λεκτίνη φυστικιού) ή τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά του ακροσωμικού αντιγόνου 
CD46 (Cross, 1995). 

4.4.1 Διαδικασία για την εκτίμηση φθορισμού της κατάστασης του ακροσώματος 

Η μέθοδος αναπτύχθηκε αρχικά από τους Cross et al. (1986) και στη συνέχεια τρο-
ποποιήθηκε από τους Liu & Baker (1988). Η τροποποιημένη διαδικασία είναι απλού-
στερη, αναπαραγώγιμη και παράγει πολύ καθαρές εικόνες (Εικόνα 4.3). Είναι προτι-
μότερο να χρησιμοποιείται ένα παρασκεύασμα σπέρματος μεγάλης κινητικότητας α-
παλλαγμένο από προσμίξεις λευκοκυττάρων, βλαστικών κυττάρων και νεκρών σπερ-
ματοζωαρίων. Επομένως, το δείγμα θα πρέπει είτε να πλυθεί (Βλέπε Ενότητα 5.3), 
είτε να επιπλεύσει (Βλέπε Ενότητα 5.4) είτε να γίνουν παρασκευάσματα βαθμιδωτής 
πυκνότητας (Βλέπε Ενότητα 5.5), ανάλογα πάντα με την ποιότητα του δείγματος. 

4.4.1.1. Αντιδραστήρια 

1. Συγκολλητίνη μπιζελιών (Pisum sativum agglutinin ή PSA) επισημασμένο με ισο-
θειοκυανική φλουορεσκεΐνη (Fluorescein Isothiocyanate ή FITC) (PSA–FITC). 

2. Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα (PBS), pH 7,4. 

2. NaCl, 0,9% (9 g/L): διαλύστε 0,9 g NaCl σε 100 mL απιονισμένο νερό. 

3. Αιθανόλη 95% (v/v). 

4. Μητρικό διάλυμα PSA: αραιώστε 2 mg PSA-FITC σε 4 mL PBS. Αποθηκεύστε 
κλάσματα (aliquots) των 0,5 mL στους -20 °C. 

5. Διάλυμα εργασίας PSA: αραιώστε 0,5 mL του μητρικού διαλύματος PSA σε 10 mL 
PBS και αποθηκεύστε το στους 4 °C. Αυτό το διάλυμα μπορεί να διατηρηθεί έως 
και 4 βδομάδες. 

4.4.1.2 Απλή έκπλυση σπερματοζωαρίων 

1. Αναμίξτε καλά το δείγμα του σπέρματος (Βλέπε Πλαίσιο 2.3) και απομακρύνετε 
ένα κλάσμα των 0,2 mL. 

2. Αραιώστε το σε 10 mL με 0,9% (9 g/L) φυσιολογικό ορό. 

3. Φυγοκεντρήστε στα 800 g για 10 λεπτά. 

4. Αφαιρέστε και απορρίψτε όλο το φυγοκεντρημένο παρασκεύασμα εκτός από 20 - 
40 μL του υπερκειμένου. 

5. Επαναιωρίστε το ίζημα σπέρματος στο υπόλοιπο υπερκείμενο με απαλό πιπετά-
ρισμα. 

6. Επαναλάβετε τη διαδικασία έκπλυσης. 
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4.4.1.3 Επεξεργασία των παρασκευασμάτων σπέρματος 

1. Αραιώστε τα παρασκευάσματα από την ανάδυση σπέρματος (Βλέπε Ενότητα 5.4) 
ή από την πλύση με διάλυμα διαβαθμισμένης πυκνότητας (Βλέπε Ενότητα 5.5) σε 
10 mL φυσιολογικού ορού. 

2. Φυγοκεντρήστε στα 800 g για 10 λεπτά. 

3. Αφαιρέστε και απορρίψτε όλο το παρασκεύασμα εκτός από 20-40 μL του υπερκει-
μένου. 

4. Αναμίξτε το ίζημα σπέρματος στο υπόλοιπο υπερκείμενο με απαλό πιπετάρισμα. 

4.4.1.4 Προετοιμάζοντας ένα επίχρισμα 

1. Παρασκευάστε υποδείγματα επιχρισμάτων σπέρματος μήκους περίπου 1 cm από 
εναιώρημα 5 μL. 

2. Μικροσκοπήστε τα νωπά επιχρίσματα με μικροσκόπηση αντίθεσης φάσης (×400). 

3. Βεβαιωθείτε ότι τα σπερματοζωάρια κατανέμονται ομοιόμορφα πάνω στις αντικει-
μενοφόρες πλάκες χωρίς συσσωρεύσεις. 

4. Αφήστε τις αντικειμενοφόρες πλάκες να στεγνώσουν στον αέρα. 

5. Μονιμοποιείστε σε αιθανόλη 95% (v/v) για 30 λεπτά. 

6. Αφήστε να στεγνώσουν στον αέρα. 

4.4.1.5 Χρώση με PSA – FITC 

1. Προσθέστε 10 mL διαλύματος εργασίας PSA-FITC σε ένα κάθετο δοχείο χρώσης. 

2. Βυθίστε τις μονιμοποιημένες και στεγνές πλάκες στη χρώση PSA-FITC. 

3. Αφήστε να πραγματοποιηθεί η χρώση για περισσότερο από 1 ώρα στους 4°C. 

4. Πλύνετε κάθε πλάκα με καθαρό νερό και τοποθετήστε την μέσα σε μέσο διαλυτό 
σε αιθανόλη (βλέπε Ενότητες 2.14.2.4 και 2.14.2.5). 

Σημείωση: Οι μεγαλύτεροι χρόνοι χρώσης (έως 18 ώρες) δεν θα επηρεάσουν τα α-
ποτελέσματα PSA. Μικρότεροι χρόνοι (λιγότερο από 1 ώρα) θα δυσκολέψουν τη βαθ-
μολόγηση της πλάκας. 

4.1.1.1 Βαθμολογία  

Μικροσκοπήστε την αντικειμενοφόρο πλάκα σε μικροσκόπιο φθορισμού σε μεγέ-
θυνση ×400 με έλαιο κατάδυσης και διέγερση 450 - 490 nm. Ταξινομήστε τα σπερ-
ματοζωάρια ως εξής. 

1. Ακρόσωμα άθικτο (Acrosome-Intact ή AI): σπερματοζωάρια στα οποία περισσό-
τερο από το ήμισυ της κεφαλής φθορίζει έντονα και ομοιόμορφα (Βλέπε Εικόνα 
4.3) 

2. Αντιδρών ακρόσωμα (Acrosome-reacted ή AR): σπερματοζωάρια με μία μόνο 
ζώνη φθορισμού στο ισημερινό τμήμα ή χωρίς καθόλου φθορίζουσα κηλίδα στην 
περιοχή του ακροσώματος (Βλέπε Εικόνα 4.3). 

3. Μη φυσιολογικά ακροσώματα: όλα τα άλλα σπερματοζωάρια. 

4.4.1.7 Καταμέτρηση σπερματοζωαρίων που αντέδρασαν με το ακρόσωμα 

1. Μετρήστε τον αριθμό κάθε κατηγορίας ακροσώματος (AI και AR) με τη βοήθεια 
ενός εργαστηριακού μετρητή. 

3. Αξιολογήστε 200 σπερματοζωάρια σε κάθε υποδείγμα, προκειμένου να επιτευχθεί 
ένα αποδεκτό χαμηλό σφάλμα δειγματοληψίας (βλέπε Πλαίσιο 2.5). 

4. Υπολογίστε τον μέσο όρο και τη διαφορά των δύο ποσοστών των σπερματοζωα-
ρίων που αντέδρασαν με το ακρόσωμα από τις επαναλαμβανόμενες πλάκες. 
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5. Προσδιορίστε την αποδοχή της διαφοράς από τον Πίνακα 2.1 ή την Εικ. A7.2, Προ-
σάρτημα 7 (καθένα δείχνει τη μέγιστη διαφορά μεταξύ δύο ποσοστών που αναμέ-
νεται να εμφανιστεί στο 95% των δειγμάτων εξαιτίας μόνο του σφάλματος δειγμα-
τοληψίας). 

6. Εάν η διαφορά μεταξύ των ποσοστών είναι αποδεκτή, αναφέρετε το μέσο ποσοστό 
των σπερματοζωαρίων που αντέδρασαν με το ακρόσωμα. Εάν η διαφορά είναι 
πολύ υψηλή, μικροσκοπήστε πάλι τις δύο αντικειμενοφόρες πλάκες (βλ. Πλαίσιο 
2.6). 

7. Αναφέρετε το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που αντέδρασαν με το ακρόσωμα 
στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
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Εικ. 4.3 Φθορίζουσα PSA χρώση ανθρώπινων σπερματοζωαρίων.  

Τα σπερματοζωάρια AI έχουν χρωματισμένο ακρόσωμα και τα σπερματοζωάρια AR χρωματι-
σμένες ισημερινές ζώνες ή μετα-ακροσωμικές περιοχές. 

   

Η μικρογραφία είναι ευγενική προσφορά του HWG Baker 

 

4.4.2 Η ακροσωμική αντίδραση 

Η ακροσωμική αντίδραση είναι μια εξωκυτταρική διαδικασία που συμβαίνει μετά τη 
σύνδεση των σπερματοζωαρίων στη διαφανή ζώνη και πρέπει να πραγματοποιηθεί 
πριν το σπερματοζωάριο διαπεράσει στην εξωτερική μεμβράνη των ωαρίων και ενω-
θεί με το ωάριο. Πιστεύεται ότι η φυσιολογική ακροσωμική αντίδραση ενεργοποιείται 
από ροή ασβεστίου (calcium influx). Για αυτό τον λόγο η ενεργοποίηση της ροής α-
σβεστίου με τη χρήση ιονοφόρου ασβεστίου αποτελεί μέθοδο ελέγχου της ικανότητας 
των ενεργοποιημένων σπερματοζωαρίων να διενεργούν την ακροσωμική αντίδραση 
(Aitken et al,1993). Αυτή είναι η αρχή μεθόδου της ανάλυσης, η οποία ονομάζεται 
επίσης ακροσωμική αντίδραση μετά από δοκιμή πρόκλησης ιονοφόρου (Acrosome 
reaction after ionophore challenge ή ARIC). Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω αξιολό-
γηση της δοκιμής αυτής πριν καθιερωθεί ως τυπική εργαστηριακή δοκιμασία. 

4.4.2.1 Αντιδραστήρια 

1. Διάλυμα F-10 (βλ. Παράρτημα 4, Ενότητα Α4.4) που περιέχει 3,5% (35 g/L) αλ-
βουμίνης ανθρώπινου ορού (HSA).  

2. Τα μητρικά διαλύματα Biggers, Whitten και Whittingham (BWW): βλέπε Παράρ-
τημα 4, Ενότητα Α4.1. 

3. Διμέθυλο-σουλφοξείδιο (DMSO). 

4. Ιονόφορο A23187, 1 mmol/L μητρικό διάλυμα: διαλύστε 5,23 mg A23187 σε 10 
mL διμεθυλο-σουλφοξείδιο (DMSO). 

5. Γλουταραλδεϋδη 3% (v/v) ή αιθανόλη 70% (v/v). 

4.4.2.2 Διαδικασία 

1. Περιμένετε 30 - 60 λεπτά για να ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση του φρέσκου σπέρ-
ματος. 

2. Παρασκευάστε φρέσκο μέσο διέγερσης της ενεργοποίησης (capacitation) Ham’s 
F-10-HSA πριν την κάθε ανάλυση. 

3. Θερμάνετε το διάλυμα στους 37 °C πριν από τη χρήση, κατά προτίμηση σε επω-
αστικό κλίβανο 5% (v/v) CO2. 
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4. Προετοιμάστε ένα δείγμα με σπερματοζωάρια υψηλής κινητικότητας, απαλλαγ-
μένο από μολυσματικούς παράγοντες όπως λευκοκύτταρα, βλαστικά κύτταρα και 
νεκρά σπερματοζωάρια, και φυγοκεντρήστε σε διάλυμα διαβαθμισμένης πυκνότη-
τας (βλέπε Ενότητα 5.5) χρησιμοποιώντας φρέσκο διάλυμα Ham’s F-10 HSA. 

6. Παρασκευάστε ένα δείγμα ελέγχου και διπλά δοκιμαστικά σωληνάρια που περιέχει 
το καθένα περίπου 1 mL εναιωρήματος με 1 × 106 κινούμενα σπερματοζωάρια. 

7. Επωάστε τα εναιωρήματα σπέρματος για 3 ώρες στους 37°C σε ατμόσφαιρα 5% 
(v/v) CO2 στον αέρα για να ενεργοποιηθούν τα σπερματοζωάρια (ξεσφίξτε το κα-
πάκι του σωληναρίου για να επιτρέψετε ανταλλαγή αερίων). Εάν δεν υπάρχει δια-
θέσιμος επωαστικός CO2, χρησιμοποιήστε ένα ρυθμιστικό μέσο Hepes (βλ. Πα-
ράρτημα 4, Ενότητα Α4.1, Σημείωση 1), σφίξτε τα σωληνάρια των δειγμάτων σφι-
χτά και επωάστε στους 37°C.   

8. Προσθέστε 10 μL μητρικού διαλύματος A23187 (1 mmol/L) στα διπλά σωληνάρια 
του εξεταζόμενου δείγματος ώστε να προκύψει τελική συγκέντρωση 10 mol/L. 

9. Προσθέστε 10 μL DMSO στο δοκιμαστικό σωληνάριο ελέγχου. 

10. Επωάστε όλα τα σωληνάρια στους 37°C για 15 λεπτά. 

11. Αφαιρέστε μία μικρή μερίδα (aliquot) από κάθε δοκιμαστικό σωληνάριο για να 
προσδιοριστεί η κινητικότητα. 

12. Σταματήστε την αντίδραση προσθέτοντας 100 μL 3% (v/v) γλουταραλδεϋδη ή 70% 
(v/v) αιθανόλη. 

13. Μεταφέρετε τα μονιμοποιημένα σπερματοζωάρια σε αντικειμενοφόρο πλάκα και 
στεγνώστε την στον αέρα. 

14. Χρωματίστε τα σπερματοζωάρια χρησιμοποιώντας ιχνηθέτες φθορισμού (βλ. Ε-
νότητα 4.4.1.5) 

15. Μικροσκοπήστε σε μικροσκόπιο φθορισμού σε μεγέθυνση x400 με καταδυτικό έ-
λαιο και διέγερση στα 450 - 490 nm. 

16. Εκτιμήστε το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με θετική ακροσωμική αντίδραση 
τόσο στα άγνωστα δείγματα (test %AR) όσο και στα δείγματα ελέγχου (control 
%AR). 

4.4.2.3 Βαθμολόγηση 

1. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης ακροσωμάτων μετά από πρόκληση ιονοφόρου 
(ARIC) είναι η διαφορά test %AR – control %AR. 

2. Η κανονική διαφορά είναι περίπου 15% AR. 

3. Τιμές κάτω του 10% AR θεωρούνται παθολογικές. 

4. Τιμές μεταξύ 10% και 15% AR υποδηλώνουν ότι η λειτουργία του σπέρματος μπο-
ρεί να μην είναι φυσιολογική 

5. Τιμές ελέγχου άνω του 15% υποδηλώνουν αυθόρμητη και πρόωρη AR. 

 4.4.2.4 Έλεγχος Ποιότητας 

1. Ένα δείγμα θετικού μάρτυρα (σπέρμα άνδρα του οποίου τα σπερματοζωάρια είχαν 
ανταποκριθεί καλά στο ιονοφόρο (>15% AR) πρέπει να αναλύεται μαζί με κάθε 
άγνωστο δείγμα. 

2. Κάθε φορά που παρασκευάζεται μια νέα παρτίδα χρωστικής, εκτελέστε μια δοκιμή 
διασταύρωσης (cross over test) με την παλιά χρωστική, χρησιμοποιώντας σπερ-
ματοζωάρια θετικού ελέγχου με γνωστή απόκριση, για να βεβαιωθείτε ότι η χρω-
στική έχει γίνει σωστά. 
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4.5 Δοκιμή διείσδυσης ωοκυττάρων χάμστερ χωρίς ζώνες 

Η σύντηξη ανθρώπινων σπερματοζωαρίων στο ωάριο χάμστερ είναι λειτουργικά η ίδια 
με εκείνη στην ανθρώπινη μεμβράνη βιτελίνης, καθώς ξεκινά από τη κυτταρική μεμ-
βράνη που υπερέχει το ισημερινό τμήμα (equatorial segment) του ακροσώματος των 
ανθρώπινων σπερματοζωαρίων. Η δοκιμασία διείσδυσης ωαρίων χάμστερ (Hamster 
Oocyte Penetration ή HOP) ή η δοκιμασία διείσδυσης σπέρματος, διαφέρει από τη φυ-
σιολογική κατάσταση αφού απουσιάζει η διαφανής ζώνη. Ένα πρότυπο πρωτόκολλο 
για αυτήν τη δοκιμασία δίνεται παρακάτω. 

Σχόλιο: Η συμβατική δοκιμασία ωαρίων χάμστερ εξαρτάται από την εμφάνιση αυθόρ-
μητων αντιδράσεων των ακροσωμάτων σε πληθυσμούς σπερματοζωαρίων που επω-
άστηκαν για παρατεταμένες περιόδους in vitro. Δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία είναι 
λιγότερο αποτελεσματική από τη βιολογική διαδικασία και μπορεί να περιλαμβάνει δια-
φορετικούς μηχανισμού έχουν καταγραφεί συνχά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (άν-
δρες των οποίων τα σπερματοζωάρια αποτυγχάνουν στο τεστ ωαρίων χάμστερ αλλά 
γονιμοποιούν επιτυχώς τα ανθρώπινα ωοκύτταρα in vitro ή in vivo) (WHO, 1986). Παρά 
αυτόν τον δυνητικά ενοχλητικό περιορισμό, η δοκιμασία παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τους μηχανισμούς ενεργοποίησης στη μεμβράνη της κεφαλής των σπερματοζωα-
ρίων. 

Δύο από τα βασικά ενδοκυτταρικά σήματα που ξεκινούν από την αντίδραση των ακρο-
σωμάτων μετά την αλληλεπίδραση σπέρματος-διαφανών ζωνών είναι η εισροή ασβε-
στίου και η κυτταροπλασματικής αλκαλοποίηση. Καθώς και τα δύο μπορούν να δη-
μιουργηθούν τεχνητά με ένα δισθενές ιοντοφόρο κατιόν (Aitken et al., 1993), περιγρά-
φεται επίσης μια εναλλακτική μέθοδος με τη χρήση σπερματοζωαρίων που διεγείρονται 
από ιονοφόρο. 

4.5.1 Πρωτόκολλο  

4.5.1.1 Αντιδραστήρια 

1. Μητρικό διάλυμα BWW: βλέπε Παράρτημα 4, Ενότητα A4.1. 

2. Υαλουρονιδάση (300–500 U/mg). 

3. Τρυψίνη τύπου Ι (10.000 BAEE U / mg). 

4. Κερί (σημείο τήξης 48-66 °C). 

5. Ζελέ πετρελαίου. 

6. Έλαιο. 

7. Ωοκύτταρα χάμστερ χωρίς ζώνη: αυτά μπορούν να αγοραστούν στο εμπόριο ή να 
ληφθούν με υπερπαραγωγή των χάμστερ (βλ. Πλαίσιο 4.1). 

8. Διμεθυλοσουλφοξείδιο (Dimethyl sulfoxide ή DMSO). 

9. Ιοντοφόρο (για εναλλακτικό πρωτόκολλο) 1 mmol L αποθεματικό διάλυμα: διαλύο-
νται 5,23 mg δισθενές κατιόν ιοντοφόρο Α23187 σε 10 mL DMSO. 

4.5.1.2 Πρότυπο πρωτόκολλο που δεν περιλαμβάνει πρόκληση ιονοφόρου 

1. Ανακατέψτε καλά το δείγμα σπέρματος (βλέπε Πλαίσιο 2.3). 

2. Παρασκευάστε δείγματα σπέρματος με φυγοκέντρηση με διάλυμα διαβαθμισμένης 
πυκνότητας (βλέπε Ενότητα 5.5) ή εναιώρημα (βλέπε Ενότητα 5.4). 

3. Αφαιρέστε το μεγαλύτερο μέρος του υπερκείμενου από το ίζημα. 

4. Αναρροφήστε το ίζημα με απαλό πιπετάρισμα και προσδιορίστε τη συγκέντρωση 
των σπερματοζωαρίων στο ίζημα (βλέπε Ενότητες 2.7 και 2.8). 

5. Αραιώστε το ίζημα σε περίπου 10 × 106 σπερματοζωάρια ανά mL σε περίπου 0,5 
mL μέσου. 
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6. Κλίνετε τον δοκιμαστικό σωλήνα υπό γωνία 45° οριζόντια για αύξηση της επιφά-
νειας. 

7. Επωάστε τα εναιωρήματα σπέρματος για 18-24 ώρες στους 37 °C σε ατμόσφαιρα 
5% (v / v) CO2 στον αέρα για να ενεργοποιηθούν (χαλαρώστε το πώμα του σω-
λήνα ώστε να επιτρέψετε την ανταλλαγή των αερίων). Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος 
επωαστήρας CO2, χρησιμοποιήστε ένα μέσο Hepes-buffered (βλ. Παράρτημα 4, 
Ενότητα Α4.1, Σημείωση 1), καλύψτε τους σωλήνες σφιχτά και επωάστε στους 37 
°C. 

8. Επιστρέψτε τους σωλήνες στην κατακόρυφη θέση για 20 λεπτά για να επιτρέψετε 
την καθίζηση των ακινητοποιημένων κυττάρων μετά από τη ενεργοποίηση τους 
(vapa. 

9. Αναρροφήστε τα κινούμενα σπερματοζωάρια από το πάνω τρίτο μέρος του υπερ-
κείμενου υγρού, προσέχοντας να μην αναρροφήσετε τα νεκρά σπερματοζωάρια 
από τη διεπιφάνεια, και να τα μεταφέρετε σε νέο δοκιμαστικό σωλήνα. 

10. Προσαρμόστε τη συγκέντρωση των κινούμενων σπερματοζωαρίων σε 3,5 × 106 
ανά mL μέσου. 

11. Με μια πιπέτα θετικής απορρόφησης, αναρροφήστε γνωστούς όγκους (50-150 
μL) εναιωρήματος σπέρματος και σιγά σιγά διανείμετε τους σε ένα μικρό τρυβλίο 
Petri. Με πλαστικό σιφώνιο μίας χρήσης, καλύψτε τη σταγόνα με προθερμασμένο 
ορυκτέλαιο εξισορροπημένο σε CO2, προσέχοντας να μην διαταράξετε το εναιώ-
ρημα του σπέρματος. Προσθέστε αρκετό λάδι για να περιβάλλετε και απλώς να 
καλύψετε κάθε σταγόνα σπερματοζωαρίων. 

4.5.1.3 Εναλλακτικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει ιονισμένο ασβέστιο (Ca2+) 

1. Προετοιμάστε έναν εξαιρετικά κινητικό πληθυσμό σπέρματος με φυγοκέντρηση 
με διάλυμα διαβαθμισμένης πυκνότητας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.5. 

2. Αναρροφήστε το ίζημα στο κάτω μέρος του κλάσματος μέσης βαθμίδας πυκνό-
τητας 80% και μεταφέρετέ το σε 8 mL BWW. 

3. Φυγοκεντρήστε στα 500 g για 5 λεπτά. 

4. Απομακρύνετε το μεγαλύτερο μέρος του υπερκείμενου από το ίζημα και αναρ-
ροφήστε το ίζημα με απαλό πιπετάρισμα. 

6. Καθορίστε τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων στο ίζημα (βλέπε Ενότητες 
2.7 και 2.8) και αραιώστε σε περίπου 5 × 106 κινούμενα σπερματοζωάρια ανά 
mL φρέσκου BWW. 

7. Προσθέστε 1,25 και 2,5 μL πρότυπου διαλύματος A23187 (1 mmol/L) για να δια-
χωρίσετε 1 mL εναιωρήματος σπέρματος, για να επιτύχετε δύο τελικές συγκε-
ντρώσεις 1,25 και 2,5 mol/L, αντίστοιχα. 

8. Επωάστε τα σπερματοζωάρια με το ιονισμένο ασβέστιο για 3 ώρες στους 37 °C. 

9. Φυγοκεντρήστε τα κύτταρα στα 500 g για 5 λεπτά. 

10. Βγάλτε το μεγαλύτερο μέρος του υπερκείμενου από το ίζημα και αναρροφήστε 
το ίζημα με απαλό πιπετάρισμα. 

11. Μετρήστε το ποσοστό των κινούμενων σπερματοζωαρίων. 

12. Αραιώστε σε περίπου 3,5 × 106 κινούμενα σπερματοζωάρια ανά mL φρέσκου 
BWW. Έγκυρα αποτελέσματα μπορούν ακόμη να ληφθούν χρησιμοποιώντας 
συγκεντρώσεις τόσο χαμηλές όσο 1 × 106 κινούμενα σπερματοζωάρια ανά mL 
(Aitken & Elton, 1986). 

13. Διασπορά σπερματοζωαρίων υπό έλαιο, όπως περιγράφεται στο σημείο 4.5.1.2, 
βήμα 11. 

Σημείωση: Η καμπύλη δόσης - απόκρισης για θεραπεία ιονοφόρου ποικίλλει με-
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ταξύ των ατόμων, επομένως, είναι προτιμότερο να δοκιμάσουμε και τις δύο συ-
γκεντρώσεις ιονοφόρου. 
 

Πλαίσιο 4.1 Πρόκληση ωορρηξίας σε χάμστερ 
Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις για την ένεση ζώντων 
ζώων. Ετοιμάστε διαλύματα της κατάλληλης δόσης γοναδοτροπίνης από ορό ε-
γκύου φοράδας (PMSG) και ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG). Δια-
νείμετε σε μικρά φιαλίδια. Φυλάσσετε στους -20 °C μέχρι τη χρήση. Εγχύστε την 
σε ανώριμα ή ώριμα χάμστερ στην 1η ημέρα του οιστρικού κύκλου, ενδοπεριτο-
ναϊκά (i.p.) με 30 U PMSG. Μετά από 48-72 ώρες, εγχύστε τους 40 U hCG i.p. 
Πιάστε την πλάτη του ζώου και τραβήξτε το δέρμα από την κοιλιακή χώρα μέχρι 
να τεντωθεί πάνω από την κοιλιά με το ένα χέρι, με τον άλλο εγχύστε την ορμόνη 
στην κοιλιακή κοιλότητα (ακριβώς πάνω από τις αρθρώσεις του ισχίου) με σύριγγα 
1 mL και βελόνας gauge 21. Αλλάξτε τις βελόνες μεταξύ των ζώων για να διασφα-
λίσετε την εύκολη διείσδυση στο δέρμα και την ελάχιστη ενόχληση στα ζώα. 

4.5.1.4 Συλλογή των ωοθηκών 

1. Ανακτήστε τα ωοκύτταρα εντός 18 ωρών μετά την ένεση της hCG θυσιάζοντας τα 
ζώα σύμφωνα με μεθόδους εγκεκριμένες από την αρμόδια επιτροπή φροντίδας 
και χρήσης των ζώων. 

2. Τοποθετήστε τα χάμστερ σε ύπτια θέση, με τη ράχη τους προς τα κάτω και εμπο-
τίστε το κοιλιακό τους τρίχωμα με 95% (v/v) αιθανόλη. 

3. Πιάστε το δέρμα με οδοντωτή λαβίδα και κόψτε το δέρμα και τους μυς με ψαλίδι 
για να εκθέσετε τη μήτρα και τις ωοθήκες. 

4. Σκουπίστε τη λαβίδα και το ψαλίδι από τις τρίχες με 95% (v/v) αιθανόλη. 

5. Σπρώξτε τα έντερα από την κοιλιακή κοιλότητα για να εκθέσετε τα κέρατα της μή-
τρας. 

6. Πιάστε ένα κέρατο της μήτρας με τη λαβίδα και σηκώστε το από την κοιλιακή κοι-
λότητα για να εκθέσετε τη σάλπιγγα, την ωοθήκη και το σύνδεσμο των ωοθηκών. 

7. Κρατήστε το πιο απομακρυσμένο τμήμα του κέρατου της μήτρας με τη λαβίδα και 
κόψτε το άκρο της μήτρας ακριβώς κάτω από τη λαβίδα. Κόψτε την ωοθήκη και 
τοποθετήστε την σε ζεστό (37 °C) BWW σε ένα μικρό τρυβλίο Petri. 

8. Συλλέξτε τη δεύτερη ωοθήκη με τον ίδιο τρόπο.  

4.5.1.5 Συλλογή των συσσωρευμένων μαζών 

1. Εξετάστε τις ωοθήκες υπό φωτισμό σε στερεοσκοπικό μικροσκόπιο για να εντο-
πίσετε τα συσσωρευμένα κύτταρα που περιέχουν τα ωοκύτταρα στο διογκωμένο 
τμήμα της ωοθήκης. 

2. Κρατήστε τη σάλπιγγα με λαβίδα και τρυπήστε τη διογκωμένη περιοχή με βελόνα 
21 gauge. Η συσσωρευμένη μάζα θα εξέλθει από την οπή διάτρησης. 

3. Ξεπλύνετε τη συσσωρευμένη μάζα με τη βελόνα. Πιέστε τη σάλπιγγα με τη λα-
βίδα για να αφαιρέσετε όλη τη μάζα της σωρού. 

4.5.1.6 Ανάκτηση και θεραπεία των ωαρίων 

1. Συγκεντρώστε τα συσσωρευμένα κύτταρα με βελόνα και λαβίδα και τοποθετήστε 
τα κύτταρα σε ένα γυάλινο πιάτο, πλακίδιο ή άλλο ρηχό δοχείο που περιέχει 
0,1% (1 g/L) υαλουρονιδάση (300–500 IU/mL) σε ζεστό, ισοσταθμισμένο σε CO2 
BWW. 

2. Επωάστε το δοχείο, καλυμμένο με αλουμινόχαρτο για προστασία των κυττάρων 
από το φως, για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Παρατηρήστε το διαχωρι-
σμό των συσσωρευμένων κυττάρων σε ένα στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. 

3. Χρησιμοποιήστε μια γυάλινη πιπέτα αποστειρωμένη με φλόγα (βλ. Πλαίσιο 4.2) 
για να μεταφέρετε τα απελευθερωμένα ωοκύτταρα από την υαλουρονιδάση στο 
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θερμό εξισορροπημένο BWW. 

4. Ξεπλύνετε τα ανακτηθέντα ωοκύτταρα δύο φορές σε BWW μεταφέροντάς τα σε 
καινούριο ζεστό, εξισορροπημένο BWW. Αυτό μπορεί να γίνει σε γυάλινο δίσκο 
πολλαπλών πηγαδιών ή πλακίδια. Ξεπλύνετε την πιπέτα με BWW μεταξύ κάθε 
μεταφοράς ωαρίων. 

5. Επεξεργαστείτε τα ωοκύτταρα με 0,1% (1 g/L) θρυψίνη (10.000 U/mL) για περί-
που 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου για να αφαιρέσετε τις διαφανές ζώνες. 
Παρατηρήστε την πέψη των ζωνών σε ένα στερεοσκοπικό μικροσκόπιο και α-
φαιρέστε τα ωοκύτταρα μόλις διαλυθούν οι ζώνες. 

6. Πλύνετε τα ωοκύτταρα ακόμα τρεις φορές με BWW. 

7. Ζεσταίνουμε τα απομονωμένα ωοκύτταρα στους 37 °C και τα εισάγουμε στα ε-
ναιωρήματα σπέρματος. Εναλλακτικά, μπορούν να αποθηκευτούν στους 4 ° C 
για έως και 24 ώρες πριν από τη χρήση. 

Πλαίσιο 4.2 Προετοιμασία γυάλινων πιπετών 

Περιστρέψτε έναν γυάλινο τριχοειδή σωλήνα ή μια πιπέτα Pasteur ακριβώς πάνω 
από μια φλόγα καυστήρα Bunsen, κρατώντας τα άκρα του γυάλινου σωλήνα και με 
τα δύο χέρια και περιστρέφοντάς τον εμπρός και πίσω στη φλόγα ώστε να εξασφαλι-
στεί η ομοιόμορφη θέρμανση του γυαλιού. Όταν ακριβώς το γυαλί αρχίζει να λιώνει, 
τραβήξτε με τα χέρια σας γρήγορα για να το τεντώσετε. Αφαιρέστε το νήμα από γυαλί 
που μοιάζει με κλωστή στο επιθυμητό πλάτος (περίπου 1 mm) του ανοίγματος της 
πιπέτας. Συνδέστε το άκρο της πιπέτας που δεν έχει ακόμα τραβηχτεί με το σώμας 
μιας σύριγγας 1 mL. 

4.5.1.7 Συνεπώαση των γαμετών 

1. Μοιράστε τα χωρίς ζώνες ωοκύτταρα από χάμστερ σε διαφορετικές σταγόνες, με 
περίπου πέντε ωοκύτταρα ανά σταγόνα (δηλαδή για 20 ωοκύτταρα ανά δείγμα 
σπέρματος προετοιμάστε τέσσερα επιμέρους κλάσματα των πέντε ωοκυττάρων 
ανά σταγόνα). 

2. Φορτώστε τις ομάδες των πέντε ωοκυττάρων περίπου στη γυάλινη πιπέτα με λίγο 
θρεπτικό υλικό ώστε να μην αραιωθούν πολύ τα εναιωρήματα σπέρματος. 

3. Εισάγετε το ρύγχος της πιπέτας απευθείας στο κέντρο μιας σταγόνας εναιωρήμα-
τος σπέρματος και σιγά σιγά χορηγήστε τα ωοκύτταρα. Διατηρήστε θετική πίεση 
για να αποτρέψετε το έλαιο να εισχωρήσει στην πιπέτα και προσέξτε να μην εισα-
χθούν φυσαλίδες αέρα μέσα στο εναιώρημα σπέρματος. 

4. Καθαρίστε οποιαδήποτε περίσσεια ελαίου από το ρύγχος της πιπέτας μετά την 
απομάκρυνσή της από το εναιώρημα σπέρματος. 

5. Επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι όλα τα ωοκύτταρα να έχουν μεταφερθεί στα εναιω-
ρήματα σπέρματος. 

6. Ξεπλύνετε την πιπέτα σχολαστικά σε BWW (Biggers-Whitten-Whittingham 
medium) έπειτα από κάθε μεταφορά ωαρίου για να αποτρέψετε την διασταυρού-
μενη επιμόλυνση των σπερματοζωαρίων. 

8. Επωάστε τους γαμέτες για 3 ώρες στους 37 °C σε ατμόσφαιρα 5% (v/v) CO2 στον 
αέρα. 

9. Ανακτήστε τα ωοκύτταρα από τις σταγόνες ελαίου. Προσέξτε να σκουπίσετε ο-
ποιαδήποτε περίσσεια ελαίου από το ρύγχος της πιπέτας πριν να μεταφέρετε τα 
ωοκύτταρα στο BWW. 

10. Πραγματοποιήστε έκπλυση των ωοκυττάρων που δεν περιέχουν χαλαρά προ-
σκολλημένα σπερματοζωάρια με την πυρακτωμένη πιπέτα Pasteur, ξεπλένοντας 
με BWW. 

4.5.1.8. Αναλύοντας τα ωοκύτταρα  

1. Τοποθετήστε τέσσερις στήλες από μείγμα κεριού βαζελίνης (βλέπε Πλαίσιο 3.1) 
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μέσα σε μια ορθογώνια διάταξη για να στεραιώσετε την καλυπτρίδα (22 mm x 22 
mm, αριθμός πάχους 1,5, 0,17 mm) στις γωνίες της. 

2. Τοποθετήστε μια μικρή σταγόνα από ωοκύτταρο που περιέχει BWW στο κέντρο 
των τεσσάρων στηλών. 

3. Τοποθετήστε την καλυπτρίδα πάνω στις στήλες κεριού και προσεκτικά πιέστε την 
κάτω, ώστε να αρχίσουν να στρώνονται τα ωοκύτταρα. Ένα καλά στρωμένο ωο-
κύτταρο απαιτείται για οπτική παρατήρηση αποσυμπυκνωμένων κεφαλών σπερ-
ματοζωαρίων.  

4. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε περισσότερο BWW για να υπερχειλίσει το πλα-
κάκι για να αποτρέψετε τη σύνθλιψη των ωοκυττάρων. 

5. Εξετάστε τo παρασκεύασμα με μικροσκόπηση αντίθετης φάσης σε μεγέθυνση 
x200. 

6. Μετρήστε τον αριθμό των αποσυμπυκνωμένων κεφαλών σπερματοζωαρίων με 
προσκολλημένη ή στενά συνδεδεμένη ουρά (βλέπε Εικόνα 4.4). 

7. Καταγράψτε το ποσοστό των ωαρίων που έχουν διαπεραστεί από τουλάχιστον ένα 
σπερματοζωάριο και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά διαπερασμένο ωά-
ριο. 

8. Καταγράψτε την παρουσία οποιωνδήποτε σπερματοζωαρίων παραμένουν συνδε-
δεμένα στην επιφάνεια του ωοκυττάρου μετά την αρχική διαδικασία πλυσίματος, 
εφόσον αυτό μπορεί να δώσει κάποια ένδειξη της αναλογίας (ποσοστού) του πλη-
θυσμού των σπερματοζωαρίων που έχει υποβληθεί στην ακροσωμική αντίδραση. 

Εικ. 4.4 Μικρογραφία αντίθετης φάσης ενός ωοκυττάρου από χάμστερ χωρίς ζώνες 
που περιέχει ανθρώπινα σπερματοζωάρια.  

Τα φαρδιά βέλη υποδεικνύουν την παρουσία αποσυμπυκνωμένων κεφαλών σπέρμα-
τος εντός του κυτταροπλάσματος του ωαρίου (τα λεπτά βέλη υποδεικνύουν τα μη διεισ-
δυμένα σπερματοζωάρια στην επιφάνεια του ωαρίου). 

 

Αναπαραχθέν από Aitken et al. (1983) με την ευγενική συναίνεση των Springer Science 
+ Business Media. 

 

4.5.1.9 Έλεγχος ποιότητας 

Οι αναλύσεις πρέπει να εκτελούνται με ένα θετικό πρότυπο δείγμα σπέρματος εμφα-
νίζοντας >50% διεισδυτικότητα. 

4.6 Αξιολόγηση της χρωματίνης σπέρματος 

Αρκετές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να ελέγξουν την ποιότητα της χρωματίνης 
σπέρματος και του DNA. Όλες χρησιμοποιούν χρώσεις που δεσμεύουν την ιστόνη 
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(μπλε ανιλίνης) ή το νουκλεϊκό οξύ (πορτοκαλί ακριδίνης, χρωμομυκίνη) και προσδιο-
ρίζονται ιστολογικά ή με κυτταρομετρία ροής. Οι νεότερες μέθοδοι βασίζονται στην ε-
κτίμηση των θραυσμάτων αλυσίδων DNA, όπως η τερματική δεοξυνουκλεοτιδυλική 
τρανσφεράση (TdT) – διαμεσολαβούμενη τριφωσφορική δεοξυουριδίνη (dUTP) – nick 
τέλος σήμανσης (ή TUNEL για συντομία [In Situ End-Labelling ή ISEL], δοκιμασία 
Comet ή δοκιμή διασποράς σπερματοζωαρίων (Sperm Chromatin Dispersion ή SCD). 
Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών σχετίζονται μεταξύ τους (Chohan et al., 2006) 
και με τη μορφολογία, την κινητικότητα και τη ζωτικότητα του σπέρματος. Μπορούν να 
δώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τους δείκτες γονιμοποίησης με το πρότυπο 
IVF και, πιθανώς, τους δείκτες φυσιολογικής εγκυμοσύνης. Ο προσδιορισμός της δο-
μής της χρωματίνης του σπέρματος (Sperm Chromatin Structure Assay ή SCSA) μπο-
ρεί να είναι προγνωστικός δείκτης της αποτυχίας γονιμοποίησης in vivo και in vitro 
((Evenson & Wixon, 2006). Δεν είναι ακόμα σαφές αν υπάρχει η οποιαδήποτε σχέση 
μεταξύ των αποτελεσμάτων αυτών των δοκιμών και της αποβολής ή άλλων εκβάσεων 
της εγκυμοσύνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



168 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
Παρασκευή σπέρματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5     Τεχνικές προετοιμασίας σπέρματος 

5.1 Εισαγωγή 

Τα σπερματοζωάρια μπορεί να χρειαστεί να διαχωριστούν από το σπερματικό πλάσμα 
για διάφορους σκοπούς, όπως διαγνωστικά τεστ λειτουργίας και θεραπευτική αποκα-
τάσταση για γονιμοποίηση και υποβοηθούμενες αναπαραγωγικές τεχνολογίες 
(Assisted reproductive techonology ή ART). Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθούν εξε-
τάσεις της λειτουργίας του σπέρματος, είναι σημαντικό τα σπερματοζωάρια να διαχω-
ριστούν από το σπερματικό πλάσμα εντός μιάς ώρας από την εκσπερμάτωση, για να 
περιοριστεί οποιαδήποτε βλάβη από προϊόντα μη σπερματοζωαρίων. 

Σχόλιο 1: Η μέτρηση πολύ λίγων σπερματοζωαρίων θα έχει αβέβαιο αποτέλεσμα (βλ 
Παράρτημα 7, Ενότητα Α7.1.1) που μπορεί να έχει συνέπειες για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία (βλ. Παράρτημα 7, Ενότητα Α7.2). Αυτό μπορεί να είναι αναπόφευκτο όταν 
απαιτούνται σπερματοζωάρια για θεραπευτικούς σκοπούς και μόλις λίγα είναι διαθέ-
σιμα. 

 

Σχόλιο 2: Όταν λαμβάνονται μικρότεροι όγκοι σπέρματος και μετριούνται λιγότερα 
σπερματοζωάρια από το συνιστώμενο, η ακρίβεια των τιμών που λαμβάνονται θα 
μειωθεί σημαντικά. Όταν μετρώνται λιγότερα από 400 σπερματοζωάρια να αναφέρετεε 
το σφάλμα δειγματοληψίας για τον αριθμό των κυττάρων που μετρήθηκαν (βλ. Πίνακα 
2.2). 

5.1.1 Πότε τα σπερματοζωάρια χρειάζεται να διαχωριστούν από το σπερματικό πλάσμα; 

Αν και το σπερματικό πλάσμα βοηθά τα σπερματοζωάρια να διεισδύσουν στην τραχη-
λική βλέννη (Overstreet et al., 1980), ορισμένα από τα συστατικά του (π.χ. προστα-
γλανδίνες, ψευδάργυρος) αποτελούν εμπόδια στην επίτευξη της εγκυμοσύνης όταν 
χρησιμοποιούνται τεχνικές ART για την παράκαμψη φυσικών εμποδίων, τέτοια είναι η 
ενδομήτρια γονιμοποίηση/σπερματέγχυση (intrauterine insemination ή IUI) και η γονι-
μοποίηση in-vitro (IVF). Ο διαχωρισμός των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων από το 
σπερματικό πλάσμα για να δώσει ένα τελικό παρασκεύασμα που περιέχει ένα υψηλό 
ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών και κινητών κυττάρων, απαλλαγμένο από θραύ-
σματα, μη μικροβιακά κύτταρα και νεκρά σπερματοζωάρια, είναι σημαντικός για την 
κλινική πρακτική. Η αραίωση του σπέρματος με υλικά καλλιέργειας και φυγοκέντρηση 
χρησιμοποιείται ακόμη για την προετοιμασία νορμοζωοσπερμικών δειγμάτων για IUI 
(Boomsma et al., 2004). Ωστόσο, η φυγοκέντρηση διαβαθμισμένης πυκνότητας και η 
ανάδυση σπέρματος (swim-up) προτιμώνται γενικά για δείγματα με μία ή περισσότερες 
ανωμαλίες στις παραμέτρους του σπέρματος (βλέπε π.χ. Morshedi et al., 2003). Εξί-
σου αποτελεσματικές με τις τεχνικές διαβαθμισμένης πυκνότητες θεωρούνται και οι 
στήλες από υαλοβάμβακα ειδικά για το διαχωρισμό των σπερματοζωαρίων από 
σπέρμα με υπολειπόμενα χαρακτηριστικά (Rhemrev et al., 1989; Johnson et al., 1996). 

5.1.2 Επιλογή μεθόδου 

Η επιλογή της τεχνικής παρασκευής σπέρματος υπαγορεύεται από τη φύση του δείγ-
ματος σπέρματος (βλέπε Canale et al., 1994). Για παράδειγμα, η ανάδυση σπέρματος 
χρησιμοποιείται συχνά όταν τα δείγματα σπέρματος θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό φυ-
σιολογικά, ενώ σε περιπτώσεις σοβαρής ολιγοζωοσπερμίας, τερατοζωοσπερμίας ή α-
σθενοζωοσπερμίας, προτιμώνται κυρίως οι τεχνικές διαβαθμισμένης πυκνότητας συ-
νήθως λόγω του μεγαλύτερου συνολικού αριθμού κινητών σπερματοζωαρίων που α-
νακτώνται. Οι τεχνικές διαβαθμισμένης πυκνότητας μπορούν επίσης να τροποποιη-
θούν για να βελτιστοποιηθεί ο χειρισμός συγκεκριμένων ιδιοτήτων μεμονωμένων δειγ-
μάτων: ο συνολικός όγκος του υλικού διαβάθμισης μπορεί να μειωθεί για να περιοριστεί 
η απόσταση που μεταναστεύουν τα σπερματοζωάρια και μεγιστοποιώντας την ολική 
ανάκτηση σπέρματος ή ο χρόνος φυγοκέντρησης μπορεί να αυξηθεί για δείγματα με 
υψηλό ιξώδες. 

Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίζει τη φυγοκεντρική δύναμη και τον χρόνο φυγοκέ-
ντρησης που είναι απαραίτητοι για να σχηματίσουν ένα εύχρηστο ίζημα σπέρματος. 
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Όταν οι αριθμοί σπερματοζωαρίων είναι εξαιρετικά χαμηλοί, μπορεί να είναι απαραί-
τητο να τροποποιηθεί η φυγοκεντρική δύναμη ή ο χρόνος, προκειμένου να αυξηθούν 
οι πιθανότητες ανάκτησης του μέγιστου αριθμού σπερματοζωαρίων. Οι τροποποιήσεις 
στους προτεινόμενους χρόνους και τις φυγοκεντρικές δυνάμεις πρέπει να δοκιμάζονται 
αυστηρά πριν από την κλινική τους εφαρμογή. Η καταλληλότερη μέθοδος παρασκευής 
μπορεί να αναγνωριστεί από τη λειτουργική ικανότητα των παρασκευασμένων σπερ-
ματοζωαρίων, όπως προσδιορίζεται, για παράδειγμα, από την δοκιμή διείσδυσης σε 
ωάρια χάμστερ ελεύθερης ζώνης (βλέπε Ενότητα 4.5). 

5.1.3 Αποτελεσματικότητα του διαχωρισμού σπέρματος από το σπερματικό πλάσμα και τους 
μολυσματικούς οργανισμούς 

Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής απομόνωσης σπερματοζωαρίων εκφράζεται συνή-
θως από τον απόλυτο αριθμό σπερματοωαρίων, τον συνολικό αριθμό κινητών σπερ-
ματοζωαρίων ή την ανάκτηση μορφολογικά φυσιολογικών κινητικά σπερματοζωαρίων. 
Η ανάδυση σπέρματος γενικά ανακτά λιγότερα κινούμενα σπερματοζωάρια (<20%) 
από ότι η φυγοκέντρηση διαβάθμισης πυκνότητας (> 20%) (αλλά βλέπε Ng et al., 
1992). Η ανάδυση σπέρματος και η διαβαθμισμένης πυκνότητας φυγοκέντρηση παρά-
γουν μολύνουν το τελικό παρασκεύασμα σπέρματος σε διαφορετικά επίπεδα. Χρησι-
μοποιώντας τον ψευδάργυρο του εκκρίματος του προστάτη ως δείκτη διαλυτών σπερ-
ματικών συστατικών, οι Björndahl et al. (2005) κατέδειξαν την εξαρτώμενη από το 
χρόνο διάχυση του σπερματικού ψευδαργύρου στο επικαλυπτικό μέσο της ανάδυσης. 
Η τελική συγκέντρωση ψευδαργύρου στα παρασκευάσματα της ανάδυσης ήταν μεγα-
λύτερη από αυτήν μετά την προετοιμασία της διαβαθμισμένης πυκνότητας. 

Τα δείγματα σπέρματος μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς μολυσματικούς παράγοντες 
και οι εργαστηριακοί θα πρέπει να τα χειριστούν με εξαιρετική προσοχή ως δείγματα 
που έχουν βιολογικό κίνδυνο. Οι τεχνικές παρασκευής σπέρματος δεν μπορούν να θε-
ωρηθούν 100% αποτελεσματικές στην απομάκρυνση μολυσματικών παραγόντων από 
το σπέρμα (βλ. Ενότητα 5.6). Οι οδηγίες ασφαλείας, όπως περιγράφονται στο Παράρ-
τημα 2, πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η ορθή εργαστηριακή πρακτική είναι θεμελιώ-
δης για την εργαστηριακή ασφάλεια (ΠΟΥ, 2004). 

5.2 Γενικές αρχές 

Τρεις απλές τεχνικές παρασκευής σπέρματος περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. 
Για όλα αυτά, το μέσο (ή υλικό) καλλιέργειας που προτείνεται είναι ένα ισορροπημένο 
αλατούχο διάλυμα συμπληρωμένο με πρωτεΐνη και περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα κα-
τάλληλο για τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία 
τα σπερματοζωάρια. Για τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως ενδο-
κυτταροπλασματική ένεση σπέρματος (Intracytoplasmic sperm injection ή ICSI), in-
vitro γονιμοποίηση (in-vitro fertilization ή IVF), τεχνητή γονιμοποίηση (artificial insemi-
nation ή AI) ή ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών (gamete intrafallopian transfer ή 
GIFT), είναι επιτακτική ανάγκη η λευκωματίνη του ανθρώπινου ορού να είναι πολύ κα-
θαρή και ελεύθερη από μόλυνση από ιούς, βακτήρια και πριόνς. Λευκώματα ειδικά 
σχεδιασμένα για τέτοιες διαδικασίες διατίθενται στο εμπόριο. Εάν ο επωαστικός κλίβα-
νος περιέχει μόνο ατμοσφαιρικό αέρα και η θερμοκρασία είναι 37 °C, το υλικό καλλιέρ-
γειας πρέπει να ρυθμιστεί με Hepes ή παρόμοιο ρυθμιστικό, και τα πώματα των σωλή-
νων πρέπει να είναι καλά κλειστά. Εάν η ατμόσφαιρα του επωαστικού κλιβάνου είναι 
5% (v/v) CO2 στον αέρα και η θερμοκρασία είναι 37°C, τότε το καλλιεργητικό μέσο 
ρυθμίζεται καλύτερα με όξινο ανθρακικό νάτριο ή παρόμοιο ρυθμιστικό διάλυμα και τα 
πώματα των δοκιμαστικών σωλήνων θα πρέπει να είναι χαλαρά ώστε να επιτρέπεται 
ανταλλαγή αερίου. Η τήρηση αυτού θα διασφαλίσει ότι το pH της καλλιέργειας εξασφα-
λίζει την επιβίωση των σπερματοζωαρίων. Η τελική διάταξη των επεξεργασμένων 
σπερματοζωαρίων θα καθορίσει ποιο ρυθμιστικό μέσο είναι κατάλληλο. Για παρά-
δειγμα, οι λειτουργικές αναλύσεις λειτουργίας σπέρματος θα απαιτούν γενικά ένα μέσο 
που υποστηρίζει τη χωρητικότητα του σπέρματος και συνήθως περιέχει όξινο ανθρα-
κικό νάτριο (25 mmol/L). Το σπέρμα πρέπει να συλλέγεται με αποστειρωμένο τρόπο 
(βλέπε Ενότητα 2.2.3). Οι αποστειρωμένες τεχνικές και υλικά είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή των τεχνικών προετοιμασίας σπέρματος για θεραπευτικές εφαρμογές. 
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5.3 Απλό πλύσιμο 

Αυτή η απλή διαδικασία πλύσης παρέχει την υψηλότερη απόδοση των σπερματοζωα-
ρίων και είναι επαρκής εάν τα δείγματα σπέρματος είναι καλής ποιότητας. Χρησιμο-
ποιείται συχνά για την προετοιμασία σπερματοζωαρίων για τη σπερματέγχυση 
(Intrauterine insemination ή IUI). 

5.3.1 Αντιδραστήρια 

1. BWW, Earle's, Ham's F-10 ή ανθρώπινο σαλπιγγικό υγρό (HTF) (διατίθεται στο 
εμπόριο ή βλ. Παράρτημα 4, τμήματα Α4.1, Α4.3, Α4.4 και Α4.6) που συμπληρώ-
νονται κατά προτίμηση με ανθρώπινη αλβουμίνη ορού (HSA) ή ορό, όπως περι-
γράφεται παρακάτω. 

2. HSA, εξαιρετικά καθαρισμένο και απαλλαγμένο από ιογενείς, βακτηριακές και 
πριονικές μολύνσεις και ενδοτοξίνες. 

3. Συμπλήρωμα HSA: σε 50 mL μέσου προσθέστε 300 mg HSA, 1,5 mg πυροστα-
φυλικού νατρίου, 0,18 mL γαλακτικού νατρίου (60% (v/v) σιρόπι) και 100 mg διτ-
τανθρακικού νατρίου. 

4. Συμπλήρωμα ορού: σε 46 mL μέσου προσθέστε 4 mL θερμικά απενεργοποιημέ-
νου (56°C για 20 λεπτά) ορού του εξεταζόμενου, 1,5 mg πυροσταφυλικού νατρίου, 
0,18 mL γαλακτικού νατρίου (60% (v/v) σιρόπι) και 100 mg όξινου ανθρακικού 
νατρίου. 

5.3.2 Διαδικασία 

1. Αναδεύστε καλά το δείγμα σπέρματος (βλ. Πλαίσιο 2.3). 

2. Αραιώστε ολόκληρο το δείγμα σπέρματος 1 + 1 (1: 2) με συμπληρωμένο μέσο για 
την προώθηση της αφαίρεσης του σπερματικού πλάσματος. 

3. Μεταφέρετε το αραιωμένο εναιώρημα σε πολλά σωληνάρια φυγοκέντρησης, κατά 
προτίμηση όχι περισσότερο από 3 mL ανά σωληνάριο. 

4. Φυγοκεντρήστε στα 300 - 500 g για 5 - 10 λεπτά. 

5. Αναρροφήστε προσεκτικά και απορρίψτε τα υπερκείμενα. 

6. Επαναιωρήστε το συνδυασμένο σπερματικό ίζημα σε 1 mL συμπληρωμένου μέ-
σου με απαλό πιπετάρισμα. 

7. Φυγοκεντρήστε ξανά στα 300 - 500 g για 3-5 λεπτά. 

8. Αναρροφήστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο. 

9. Επαναιωρήστε το σπερματικό ίζημα, με ήπιο πιπετάρισμα, σε όγκο συμπληρωμέ-
νου μέσου κατάλληλο για τελική διάθεση, π.χ. γονιμοποίηση, έτσι ώστε να προσ-
διορίζεται η συγκέντρωση και η κινητικότητα (βλέπε Ενότητες 2.5 και 2.7). 

Σημείωση: Ο αριθμός των πλύσεων για την αφαίρεση του σπερματικού πλάσματος 
μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας λιγότερα σωληνάρια και αύξηση του όγκου σε 
κάθε σωληνάριο. Εάν γίνει αυτό, η φυγόκεντρος δύναμη και η διάρκεια της φυγοκέ-
ντρησης θα πρέπει να αυξηθούν, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ιζηματοποίηση των 
σπερματοζωαρίων, π.χ. 500 - 600 g για 8 - 10 λεπτά. 

5.4 Άμεση ανάδυση σπέρματος 

Τα σπερματοζωάρια μπορούν να επιλεχθούν λόγω της ικανότητάς τους να κολυμπούν 
από το σπερματικό πλάσμα και σε μέσο καλλιέργειας. Αυτό είναι γνωστό ως η τεχνική 
της «άμεσης ανάδυσης σπέρματος». Το σπέρμα πρέπει κατά προτίμηση να μην α-
ραιώνεται και να φυγοκεντρείται πριν από την ανάδυση, γιατί μπορεί να προκύψει υπε-
ροξειδωτική βλάβη στις σπερματικές μεμβράνες (Aitken & Clarkson, 1988). Ετσι, η ά-
μεση ανάδυση των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα είναι η προτιμώμενη μέθοδος δια-
χωρισμού κινούμενων σπερματοζωαρίων (βλέπε π.χ. Mortimer, 1994a, b). Η τεχνική 
της άμεσης ανάδυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με στρώση καλλιεργητικού μέ-
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σου πάνω από το υγροποιημένο σπέρμα ή με στρωματοποίηση υγροποιημένου σπέρ-
ματος κάτω από το μέσο της καλλιέργειας. Τα κινούμενα σπερματοζωάρια στη συνέ-
χεια κολυμπούν στο μέσο της καλλιέργειας. Αυτή η διαδικασία είναι χαμηλότερης από-
δοσης για τα σπερματοζωάρια από το πλύσιμο, αλλά τα επιλέγει για την κινητικότητά 
τους και είναι χρήσιμη όπου το ποσοστό των κινούμενων σπερματοζωαρίων στο 
σπέρμα είναι χαμηλό, π.χ. για IVF και ICSI. 

5.4.1 Αντιδραστήρια 

1. BWW, Earle's, Ham's F-10 ή HTF (Παράρτημα 4, ενότητες A4.1, A4.3, A4.4 και 
Α4.6) συμπληρώνεται κατά προτίμηση με HSA, ή ορό, όπως περιγράφεται παρα-
κάτω. 

2. HSA, εξαιρετικά καθαρισμένο και απαλλαγμένο από ιογενείς, βακτηριακές και πριο-
νικές μολύνσεις και ενδοτοξίνες. 

3. Συμπλήρωμα HSA: σε 50 mL μέσου προσθέστε 300 mg HSA, 1,5 mg πυροσταφυ-
λικού νατρίου, 0,18 mL γαλακτικού νατρίου (60% (v / v) σιρόπι) και 100 mg διτταν-
θρακικού νατρίου. 

4. Συμπλήρωμα ορού: σε 46 mL μέσου προσθέστε 4 mL θερμικά απενεργοποιημένου 
(56 °C για 20 λεπτά) ορός του εξεταζομένου, 1,5 mg πυροσταφυλικού νατρίου, 
0,18 mL γαλακτικού νατρίου (60% (v/v) σιρόπι) και 100 mg όξινου ανθρακικού 
νατρίου. 

5.4.2 Διαδικασία 

1. Αναδεύστε καλά το δείγμα σπέρματος (βλ. Πλαίσιο 2.3). 

2. Τοποθετήστε 1 mL σπέρματος σε έναν αποστειρωμένο κωνικό σωληνάριο φυγο-
κέντρησης των 15 mL και εναποθέστε απαλά 1,2 mL συμπληρωμένου μέσου 
πάνω του. Εναλλακτικά, πιπετάρετε το σπέρμα προσεκτικά κάτω από το συμπλη-
ρωματικό μέσο καλλιέργειας. 

3. Τοποθετήστε το σωληνάριο υπό γωνία περίπου 45°, για να αυξήσετε την επιφάνεια 
της διασύνδεσης μέσου καλλιέργειας - σπέρματος και επωάστε για 1 ώρα στους 
37 °C. 

4.Επανατοποθετήστε απαλά το σωληνάριο σε όρθια θέση και αφαιρέστε 1 mL από 
το ανώτατο σημείο του θρεπτικού μέσου. Αυτό θα περιέχει υψηλής κινητικότητας 
σπερματοζωάρια. 

5. Αραιώστε το με 1,5 - 2,0 mL συμπληρωμένου μέσου. 

6. Φυγοκεντρήστε στα 300 - 500 g για 5 λεπτά και απορρίψτε το υπερκείμενο. 

7. Επαναιωρήστε το σπερματικό ίζημα σε 0,5 mL συμπληρωμένου μέσου για αξιολό-
γηση της συγκέντρωσης σπέρματος, ολικής κινητικότητας και προοδευτικής κινη-
τικότητας (βλ. Ενότητες 2.5 και 2.7). 

8. Το δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για θεραπευτικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς. 

5.7 Προετοιμασία των ορχικών και των επιδιδυμικών σπερματοζω-
αρίων 

Τα σπερματοζωάρια που ανακτήθηκαν από τον ιστό των όρχεων και την επιδιδυμίδα 
απαιτούν ειδική προετοιμασία. 

Η τυπική ένδειξη της επιδιδυμικής αναρρόφησης είναι η αποφρακτική αζωοσπερμία και 
όχι η δυσλειτουργία των όρχεων. Κατά συνέπεια, σχετικά μεγάλος αριθμός σπερματο-
ζωαρίων μπορεί να συλλεχθεί για θεραπευτικούς σκοπούς. Τα επιδιδυμικά αναρροφή-
ματα μπορούν συχνά να ληφθούν με ελάχιστη μόλυνση από ερυθρά αιμοσφαίρια και 
μη σπερματικά κύτταρα, καθιστώντας την απομόνωση και την επιλογή κινητικών επι-
διδυμικών σπερματοζωαρίων σχετικά απλή. Εάν ληφθούν μεγάλοι αριθμοί επιδημικών 
σπερματοζωαρίων, η φυγοκέντρηση με διάλυμα διαβαθμισμένης πυκνότητας είναι μια 
αποτελεσματική μέθοδος προετοιμασίας τους για επακόλουθη χρήση (βλ. Ενότητα 
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5.5). Εάν οι αριθμοί σπέρματος είναι χαμηλοί, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια απλή 
πλύση (βλ. Ενότητα 5.3). 

Τα σπερματοζωάρια των όρχεων μπορούν να ανακτηθούν με ανοικτή βιοψία (με ή χω-
ρίς μικροδιατομή) ή με διαδερμική βιοψία με βελόνα. Τα δείγματα των όρχεων μολύνο-
νται πάντοτε με μη σπερματικά κύτταρα και με μεγάλο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
οπότε απαιτούνται πρόσθετα βήματα για την απομόνωση ενός καθαρού παρασκευά-
σματος σπερματοζωαρίων. Προκειμένου να απελευθερωθούν οι επιμήκεις σπερματί-
δες που συνδέονται με το σωληνάριο («σπερματοζωάρια όρχεων»), απαιτούνται ενζυ-
μικές ή μηχανικές μέθοδοι. Τα σπερματοζωάρια των όρχεων προετοιμάζονται για ICSI, 
καθώς οι αριθμοί των σπέρματος είναι μικροί και η κινητικότητά τους είναι χαμηλή. 

5.7.1 Ενζυμική μέθοδος  

1. Επωάστε τον ιστό των όρχεων με κολλαγενάση (π.χ. 0,8 mg Clostridium 
histolyticum, τύπος 1Α ανά mL μέσου) για 1,5 - 2 ώρες στους 37 °C, αναδεύοντας στο 
vortex κάθε 30 λεπτά. 

2. Φυγοκεντρήστε στα 100g για 10 λεπτά και εξετάστε το ίζημα. 

5.7.2 Μηχανική μέθοδος  

1. Διαλύετε τον ιστό των όρχεων σε μέσο καλλιέργειας με γυάλινες καλυπτρίδες έως 
ότου δημιουργηθεί λεπτός πολτός διαχωρισμένου ιστού. 

2. Εναλλακτικά, αφαιρέστε τα κύτταρα από τα σωληνοειδή σωληνάρια χρησιμοποιώ-
ντας λεπτές βελόνες (προσαρτημένες σε σύριγγες φυματίνης μίας χρήσης) λυγισμένες 
παράλληλα με τη βάση του τρυβλίου καλλιέργειας. 

5.7.3 Επεξεργασία εναιωρημάτων σπέρματος για ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπέρματος 

1. Πλύση των δειγμάτων που ελήφθησαν προσθέτοντας 1,5 mL μέσου καλλιέργειας. 

2. Φυγοκεντρήστε στα 300 g για 8 - 10 λεπτά. 

3. Αφαιρέστε το υπερκείμενο και επαναιωρήστε το ίζημα σε 0,5 mL φρέσκου μέσου 
καλλιέργειας. 

4. Εκτιμήστε την κινητικότητα και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων στο ίζημα (ορι-
σμένα δείγματα με χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων μπορεί να χρειαστεί να επαναιω-
ρηθούν σε μικρότερο όγκο μέσου). 

5. Τοποθετήστε ένα σταγονίδιο 5 - 10 μL μέσου καλλιέργειας σε ένα τρυβλίο καλλιέρ-
γειας. 

6. Καλύψτε το με έλαιο (προ-εξισορροπημένο με CO2). 

7. Εισαγάγετε 5 - 10 μL εναιωρήματος σπέρματος στο μέσο καλλιέργειας. 

8. Αναρροφήστε προσεκτικά τα κινητά σπερματοζωάρια που βρίσκονται στη φάση με-
ταξύ του μέσου καλλιέργειας και του λαδιού με μια πιπέτα ICSI. 

9. Μεταφέρετέ τα σε ένα σταγονίδιο παχύρρευστου διαλύματος, π.χ. πολυβινυλοπυρ-
ρολιδόνη (7 - 10% (100 g/L) σε μέσο). 

5.8 Προετοιμασία δειγμάτων παλίνδρομης εκσπερμάτωσης 

Σε ορισμένους άνδρες, το σπέρμα διέρχεται στην κύστη κατά την εκσπερμάτωση, με 
αποτέλεσμα την ασπερμία ή την απουσία εκσπερμάτισης. Η επιβεβαίωση αυτής της 
κατάστασης γίνεται με εξέταση δείγματος ούρων μετά την εκσπερμάτιση για τον έλεγχο 
της παρουσίας σπερματοζωαρίων. Εάν η φαρμακευτική αγωγή θεραπεία δεν είναι δυ-
νατή ή δεν είναι επιτυχής, τα σπερματοζωάρια μπορούν να ανακτηθούν από τα ούρα. 
Η αλκαλοποίηση των ούρων με κατάποση όξινου ανθρακικού νατρίου, για παράδειγμα, 
θα αυξήσει την πιθανότητα τυχόν σπερματοζωαρίων που διέρχονται στα ούρα να δια-
τηρήσουν τα χαρακτηριστικά της κινητικότητάς τους (Mahadevan et al., 1981). 

Στο εργαστήριο, πρέπει να ζητήσει από τον άντρα: 

• να ουρήσει χωρίς να αδειάσει εντελώς την κύστη, 
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• να εκσπερματώσει με αυνανισμό σε ένα δοχείο δείγματος, 

• να ουρήσει ξανά σε ένα δεύτερο δοχείο δείγματος που περιέχει υλικό καλλιέργειας 
(για να αλκαλοποιηθούν περισσότερο τα ούρα). 

Πρέπει να αναλυθούν τόσο το δείγμα εκσπερμάτισης όσο και το δείγμα ούρων. Επειδή 
μπορεί να παραχθεί μεγάλος όγκος ούρων, απαιτείται συχνά να συμπυκνωθεί το 
δείγμα με φυγοκέντρηση (500 g για 8 λεπτά). Μόλις συμπυκνωθεί το παλίνδρομο 
δείγμα και παραθεί το υποβαθμισμένο δείγμα , μπορεί να υποβληθεί σε αποτελεσμα-
τικότερη επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παρασκευής διαλύματος διαβαθμι-
σμένης πυκνότητας (βλέπε Ενότητα 5.5). 

5.9 Προετοιμασία δειγμάτων υποβοηθούμενης εκσπερμάτωσης 

Το σπέρμα από άνδρες με διαταραγμένη εκσπερμάτωση, ή που δεν μπορούν να εκ-
σπερματώσουν, μπορεί να συλλεχθεί με άμεση δονητική διέγερση του πέους ή από 
ορθική ηλεκτρική διέγερση των βοηθητικών οργάνων. Οι εκσπερματώσεις από άνδρες 
με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού θα έχουν συχνά υψηλές συγκεντρώσεις σπέρμα-
τος, μειωμένη κινητικότητα σπέρματος και μόλυνση από ερυθρά και λευκά αιμοσφαί-
ρια. Δείγματα που λαμβάνονται με ήλεκτρο-εκσπερμάτωση μπορούν να επεξεργα-
στούν αποτελεσματικότερα με φυγοκέντρηση διαβαθμισμένης πυκνότητας (βλέπε Ε-
νότητα 5.5). Ανεξάρτητα από τη μέθοδο παρασκευής, αυτοί οι τύποι εκσπερμάτισης θα 
περιέχουν συχνά υψηλό ποσοστό ακινητοποιημένων σπερματοζωαρίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   Κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων  

6.1 Εισαγωγή 

Η κρυοσυντήρηση των σπερματοζωαρίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην 
ανάλυση σπέρματος που ακολουθούν πολλά εργαστήρια ανάλυσης σπέρματος, ει-
δικά σε εργαστήρια κλινικών γονιμότητας.  

Ιστορικά η κρυοβιολογία του ανθρώπινου σπέρματος ξεκινάει από τα τέλη του 1940. 
Τότε η ανακάλυψη των ιδιοτήτων της γλυκερόλης να προστατεύει τα σπερματοζωάρια 
από το να καταστρέφονται κατά την ψύξη τους οδήγησε στην καθιέρωση της συντή-
ρησης τους σε ξηρό πάγο σε θερμοκρασία δηλαδή των -79 οC (Polge et al., 1949; 
Bunge & Sherman, 1953; Bunge et al., 1954). Μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκε το 
υγρό άζωτο ως μέσο αποθήκευσης και συντήρησης σε χαμηλές θερμοκρασίες και 
έτσι η κρυοσυντήρηση σπέρματοζωαρίων εξελίχθηκε ραγδαία σε πολλές χώρες οδη-
γώντας στη δημιουργία τραπεζών σπέρματος ή στη δημιουργία εθνικά συντονιζόμε-
νων υπηρεσιών διάθεσης σπέρματος. 

Σήμερα εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι και πρωτόκολλα κρυοσυντήρησης σπέρμα-
τος χρησιμοποιώντας η κάθε μία διαφορετικά μέσα κρυοπροστασίας και κατάψυξης. 
Η επιβίωση των κυττάρων κατά την ψύξη και απόψυξη τους εξαρτάται σημαντικά από 
την ελαχιστοποίηση της δημιουργίας ενδοκυτταρικών κρυστάλλων πάγου. Αυτό επι-
τυγχάνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλα κρυοπροστατευτικά μέσα και εφαρμόζοντας 
ομαλούς ρυθμούς ψύξης και απόψυξης ώστε το να μειώνεται σημαντικά το ποσό του 
ενδοκυττάριου νερού που θα παγώσει (Sherman, 1990; Keel & Webster, 1993; 
Watson, 1995). Εάν τα σπερματοζωάρια εκτεθούν για παρατεταμένη περίοδο σε θερ-
μοκρασία μικρότερη των 130 οC (υαλώδης θερμοκρασία μετάβασης), ειδικά κατά την 
απόψυξη τους, είναι πιθανό να προκληθεί ανακρυστάλωση του ενδοκυττάριου υγρού, 
οδηγώντας στην ανάπτυξη ενδοκυττάριων παγοκρυστάλλων που είναι ιδιαίτερα επι-
βλαβή για τα κύτταρα. 

Τα ανθρώπινα σπερματοζωάρια είναι ανθεκτικά σε ένα εύρος θερμοκρασιών ψύξης 
και απόψυξης. Ακόμα δεν είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα ώστε να καταστραφούν όταν 
εκτεθούν σε ακραίες θερμοκρασίες (θερμικό σοκ), πιθανώς λόγω της υψηλής ρευστό-
τητας της κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων λόγω των ακόρεστων λιπα-
ρών οξέων που υπάρχουν στην φωσφολιπιδική διπλοστοιβάδα της κυτταρικής μεμ-
βράνης τους (Clarke et al., 2003). Επίσης η ανθεκτικότητα τους στο θερμικό σοκ εν-
δέχεται να οφείλεται στη χαμηλή περιεκτικότητα ενδοκυττάριου νερού των σπερματο-
ζωαρίων (περίπου 50%). Ωστόσο, η κρυοσυντήρηση επιδρά αρνητικά στις λειτουρ-
γίες του σπερματοζωαρίου και ειδικά την κινητικότητα του (Keel & Webster, 1993). 
Βελτιστοποιώντας την διαδικασία της κρυοσυντήρησης μπορεί να μειωθεί η κατα-
στροφή των σπερματοζωαρίων και να αυξηθούν τα ποσοστά εγκυμοσύνης (Woods 
et al., 2004). 

Τα ποσοστά και η συχνότητα εγκυμοσύνης έπειτα από τεχνίτη σπερματέγχυση κρυ-
οσυντηρημένου σπέρματος δοτών συνδέονται συχνά με την ποιότητα του σπέρματος 
μετά την απόψυξη του, τον χρόνο της σπερματέγχυσης και ειδικά από παράγοντες 
που εξαρτώνται από τον δέκτη του σπέρματος όπως η ηλικία του, προηγούμενη ε-
γκυμοσύνη με τη χορήγηση σπέρματος από δότες, και διαταραχές ωορρηξίας και 
σαλπίγγων της μήτρας (Le Lannou & Lansac, 1993). Η ποιότητα του σπέρματος δεν 
επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα της αποθήκευσης όταν βέβαια γίνεται υπό τις 
κατάλληλες συνθήκες, καθώς έχουν υπάρξει επιτυχημένες εγκυμοσύνες και γεννήσεις 
που προήλθαν με την χρήση αποθηκευμένου σπέρματος έως και πάνω από 28 χρό-
νια (Feldschuh et al., 2005; Clarke et al., 2006). 

Η αποθήκευση σπερματοζωαρίων γίνεται για πολλούς λόγους (βλέπε Πλαίσιο 6.1). 
Σε μερικές περιπτώσεις όμως η διαδικασία της κρυοσυντήρησης ενδέχεται να χρειά-
ζεται τροποποιήσεις (βλέπε Ενότητα 6.2.2). 

Πλαίσιο 6.1 Λόγοι κρυοσυντήρησης σπέρματος 

Δωρεά σπέρματος 
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Σπέρμα το οποίο προέρχεται από υγιείς δότες και είναι γόνιμο μπορεί να αποθηκευτεί 
για μελλοντική χρήση. Οι δότες σπέρματος συνήθως στρατολογούνται από κλινικές 
και τράπεζες σπέρματος και το σπέρμα τους δίδεται ανώνυμα. Ακόμα, είναι δυνατό η 
ταυτότητα του δωρητή να γνωστοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις. Το σπέρμα δότη 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς όπως τεχνητή σπερματέγχυση 
(artificial insemination ή AI), ενδομητρική σπερματέγχυση (intrauterine insemination 
ή IUI), εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro fertilization ή IVF) ή/και για μικρογονιμο-
ποίηση (intracytoplasmic sperm injection ή ICSI) σε περιπτώσεις όπως: 

• Όπου η σύντροφος ενός μη γόνιμου άντρα χωρίς σπερματοζωάρια με ζωτικότητα 
ή με επιμήκης σπερματίδες υφίσταται μικρογονιμοποίηση, ή όταν η θεραπείες γο-
νιμότητας δεν είχαν επιτυχή αποτελέσματα ή όταν είναι μη προσιτή οικονομικά για 
το ζευγάρι.  

• Για να αποφευχθεί η μετάδοση γενετικών νοσημάτων στους απογόνους 

• Για να αποφευχθεί η αιμολυτική αναιμία του εμβρύου λόγω ασυμβατότητας ομά-
δων αίματος του ζευγαριού. 

• Έπειτα από επαναλαμβανόμενες αποβολές, όταν η χορήγηση σπέρματος ενδεί-
κνυται για μία επιτυχή εγκυμοσύνη.  

• Για τις γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδία χωρίς να έχουν σύντροφο. 

Οι τοπικές και εθνικές νομοθεσίες που αφορούν την ανίχνευση γενετικών και λοιμω-
δών νοσημάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται σε κάθε περί-
πτωση.  

Διατήρηση της γονιμότητας 

Το σπέρμα ενός άντρα μπορεί να δίδεται προς αποθήκευση για την διατήρηση της 
γονιμότητας του όταν αυτός ενδέχεται να περάσει ή υποστεί γεγονότα τα οποία δύ-
ναται να επηρεάσουν αρνητικά την γονιμότητα του, όπως: 

• Πριν από εκτομή σπερματικών πόρων (σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη ο δότης 
στο μέλλον λόγω νέου γάμου η επιθυμίας να αποκτήσει περισσότερα παιδία). 

• Πριν από την θεραπεία με κυτταροτοξικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία, όπου 
είναι πολύ πιθανό να επηρρεαστεί μόνιμα η σπερματογένεση (Meseguer et al., 
2006; Schmidt et al., 2004); 

• Πριν από την δραστηριοποίηση του άνδρα σε επικίνδυνες αποστολές όπως είναιη 
συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε χώρες όπου η μεταθανάτια αναπα-
ραγωγή είναι αποδεκτή. 

Θεραπεία υπογονιμότητας  

Tα σπερματοζωάρια του ανδρός δύναται να αποθηκευτούν για τη θεραπεία της συ-
ντρόφου του δια της σπερματέγχυσης χρησιμοποιώντας το σπέρμα του για τις διά-
φορες θεραπείες (ΑΙΗ), IUI, IVF ή ICSI σε περιπτώσεις όπως: 

• Σοβαρής ολιγοσπερμίας ή σε περιπτώσεις απουσίας κινητών σπερματοζωαρίων 
στο σπέρμα (εναλλακτικά για τη μικρογονιμοποίηση (Bourne et al., 1995). 

• Εφαρμογή θεραπείας για τη στειρότητα η οποία μπορεί να αποβεί επιτυχημένη ή 
όχι, όπως χειρουργικές επεμβάσεις για την θεραπεία της απόφραξης της γεννητι-
κής οδού ή θεραπεία που περιλαμβάνει χορήγηση γοναδοτροπίνης για την αντι-
μετώπιση του υπογοναδισμού. 

• Στην περίπτωση που η συλλογή σπέρματος είναι περίπλοκη διαδικασία όπως η 
υποβοηθούμενη εκσπερμάτωση σε ασθενείς με τραυματισμένη σπονδυλική στήλη 
ή σε ασθενείς που τα σπερματοζωάρια συλλέγονται από τα ούρα λόγω οπισθο-
δρομικής εκσπερμάτωσης ή σε περίπτωση συλλογής σπέρματος από την γεννη-
τική οδό μέσω χειρουργικής επέμβασης. 

• Στην περίπτωση όπου ο άνδρας δεν είναι σε θέση να παρέχει φρέσκο σπέρμα την 
ημέρα που έχει προγραμματιστεί η θεραπεία με τη χρήση των μέσων τεχνολογίας 



177 

 

 

 

 

 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.  

Ελαχιστοποιώντας την μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων 

Οι οροθετικοί άντρες με σταθερό ελεγχόμενο ιικό φορτίο λόγω λήψης αντιρετροϊκής 
θεραπείας, δύνανται να δώσουν προς αποθήκευση σπέρμα ώστε να χρησιμοποιηθεί 
μελλοντικά στις διάφορες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για την ελεγχό-
μενη γονιμοποίηση της συντρόφου μειώνοντας έτσι την μετάδοση του ιού HIV σε αυ-
τήν. 

 

Σημείωση 1: Για τη διατήρηση γονιμότητας ή για τη θεραπεία στειρότητας, πρέπει να 
διατηρηθούν αποθηκευμένα τουλάχιστον αρκετά δείγματα για τουλάχιστον 10 ή και 
παραπάνω σπερματεγχύσεις, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχημένης εγκυ-
μοσύνης. Σε περίπτωση μη φυσιολογικού σπέρματος η ανάμειξη διαφορετικών δειγ-
μάτων για την χρήση τους στην τεχνητή σπερματέγχυση σπέρματος του συντρόφου 
δεν έχει αποδειχτεί να είναι επιτυχής.  
 
Σημείωση 2: Επειδή για την εφαρμογή της μικρογονιμοποίησης απαιτείται μόλις ένα 
σπερματοζωάριο για κάθε ωάριο, η αποθήκευση μέσω κρυοσυντήρησης κάθε ζωντα-
νού σπερματοζωαρίου είναι σημαντικής σημασίας.  
 
Σημείωση 3: Η αποθήκευση σπέρματος όπου συλλέγεται πριν από κάθε επέμβαση 
που προκαλεί στειρότητα έχει σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις στην ψυχολογία του 
ασθενούς, καθώς δίδει την δυνατότητα απόκτησης απογόνων στο μέλλον. Στους άν-
δρες που χορηγούνται αλκυλιωτικοί παράγοντες ή λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, η συλ-
λογή σπέρματος πρέπει να πραγματοποιείται πριν την έναρξη της θεραπείας, καθώς 
υπάρχει ο κίνδυνος μεταλλάξεων του γενετικού υλικού των σπερματοζωαρίων. Τέλος 
σε όλους τους άντρες που υφίστανται χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, συμπερι-
λαμβανομένων και των ανηλίκων (Kamischke et al., 2004), πρέπει να γνωστοποιείται 
η δυνατότητα της αποθήκευσης σπέρματος. 

 

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης και αποθήκευσης ανθρωπίνου σπέρματος είναι 
εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί μεγάλη ευθύνη και εμπιστοσύνη στο ερ-
γαστηριακό προσωπικό. Η πραγματοποίηση ενδελεχούς εκτίμησης κινδύνων συνι-
στάται ανεπιφύλακτα (βλ. Πλαίσιο 6.2) 

Πλαίσιο 6.2 Εκτίμηση κινδύνου για την κρυοσυντήρηση και αποθήκευση αν-
θρώπινου σπέρματος  

Για την εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κρυοσυντήρηση και την απο-
θήκευση σπέρματος, οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. 

Πόροι 

• Ασφαλής φύλαξη των δοχείων, δειγμάτων, και των αποθηκευτικών χώρων πάσης 
φύσεως, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας λόγω κλοπής ή φωτιάς, ή διάφορες 
δυσλειτουργίες και βλάβες στα δοχεία κρυοσυντήρησης όπως τα κρυοκαλαμάκια, 
τα κρυοφυαλίδια καθώς και στο υγρό άζωτο που χρησιμοποιείται για τον σκοπό 
αυτό. 

• Η καταλληλόλητα του κάθε εξοπλισμού ανάλογα για τον λόγο των οποίο προορί-
ζεται η χρήση του. 

• Συστήματα ασφαλείας για τον περιορισμό και την αφαίρεση του υγρού αζώτου. 

Ασφάλεια και προστασία της εργασίας για το προσωπικό 

• Ατομικά μέσα προστασίας. 

• Συστήματα συναγερμού για την ανίχνευση χαμηλών επιπέδου υγρού αζώτου και 
χαμηλής συγκέντρωση οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα. 

Κίνδυνος επιμόλυνσης δειγμάτων 
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Για να μειωθεί ο κίνδυνος της επιμόλυνσης από λοιμώδεις παράγοντες μεταξύ των 
δειγμάτων στον αποθηκευτικό χώρο που φυλάσσονται (όπως από τον ιό HIV, τον ιό 
της ηπατίτιδας Β ή C λόγω χρήσης του ίδιου δοχείου στην κρυοσυντήρηση), πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

• Το υλικό και η κατασκευή του δοχείου: κρυοφιαλίδια ή κρυοκαλαμάκια και εφαρ-
μογή κατάλληλων μεθόδων για την επισφράγιση του περιεχομένου τους (υψηλές 
θερμοκρασίες ή πολυμερή υλικά). 

• Η φύση του μέσου αποθήκευσης και συντήρησης: σε υγρό άζωτο ή στην αέρια 
φάση του. 

• Πρωτόκολλα και μέθοδοι αποθήκευσης δειγμάτων υψηλού κινδύνου (για δείγματα 
που είναι γνωστό ή πολύ πιθανό να είναι μολυσμένα από ιούς) 

Ασφάλεια των κατεψυγμένων δειγμάτων 

• Διαχωρισμός δειγμάτων σε αρκετά διαφορετικά δοχεία και αποθήκευση τους σε 
διαφορετικά σημεία για την αποφυγή της ολικής απώλειας τους. 

• Διπλός έλεγχος της ταυτότητας δειγμάτων σε κάθε βήμα της εκάστοτε διαδικασίας. 

• Χρήση επισήμανσης και κωδικών αναγνώρισης της ταυτότητας του κάθε δείγμα-
τος.  

• Διαδικασίες τακτικού ελέγχου ποιότητας των υλικών και δειγμάτων που υπάρχουν 
προς χρήση. 

Πηγές Tedder, 1995; Mortimer, 2004; Gilling-Smith et al., 2005; TomLinson, 2005 

 

Σημείωση 1: Η αποθήκευση σπέρματος στην αέρια φάση υγρού αζώτου αντί στην 
υγρή φάση του δύνανται να μειώσει τον κίνδυνο επιμόλυνσης μεταξύ των δειγμάτων. 
Ωστόσο, τα δοχεία που περιέχουν το δείγμα σπέρματος και αποθηκεύονται στην αέ-
ρια φάση η θερμοκρασία δεν κατανέμεται ομοιογενώς δημιουργώντας έτσι μεγάλες 
διαφορές θερμοκρασίας στο κάθε τμήμα του υλικού ανάλογα με το σχήμα, τον όγκο 
του δείγματος και το υλικό του δοχείου. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις η θερμο-
κρασία κάτω από τους -100 οC δεν μπορεί να επιτευχθεί (ΤomLinson, 2005). Εάν τα 
δείγματα αποθηκεύονται στην αέρια φάση, πρέπει να δίδεται προσοχή στην θερμο-
κρασία των δειγμάτων καθώς είναι δυνατό να πέσει κάτω από τους -130 οC (υαλώδης 
θερμοκρασία μετασχηματισμού) και να καταστραφούν τα σπερματοζωάρια (βλ. 
Clarke, 1999). 
 

Σημείωση 2: Για την αποθήκευση σπέρματος σε υγρό άζωτο είναι εμπορικά διαθέσιμα 
ειδικά κρυοκαλαμάκια κατασκευασμένα από θερμοσφραγιζόμενη ιονομερική ρητίνη. 
Τα σωληνάρια αυτά είναι ανθεκτικά σε διαρροές, ιούς και βακτήρια και ανθεκτικά σε 
μηχανικές βλάβες στους -196 οC (Mortimer, 2004; Gilling-Smith et al., 2005; 
TomLinson, 2005). 

6.2 Πρωτόκολλα κρυοσυντήρησης σπέρματος 

Υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα κατάψυξης και διαχείρισης σπέρματος (Mortimer,2004; 
Wolf, 1995). Στο εμπόριο είναι διαθέσιμα διάφορα κρυοπροστατευτικά. Λεπτομέρειες 
για ένα κρυοπροστατευτικό ευρείας χρήσης, όπως του κιτρικού άλατος γλυκερόλης-
κρόκου αυγού (GEYC), τον μηχανικά ελεγχόμενο ή με ψύξη ατμού, δίνονται παρακάτω. 

6.2.1 Τυπική διαδικασία 

6.2.1.1 Προετοιμασία του κρυοπροστατευτικού GEYC 

1. Σε 65 mL αποστειρωμένου καθαρισμένου νερού προσθέστε 1,5 g γλυκόζης και 
1,3 g διυδρικό τριβασικό κιτρικό νάτριο. 

 
2. Προσθέστε 15 mL γλυκερόλης και ανακατέψτε καλά. 
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3. Προσθέστε 1,3 g γλυκίνης. Όταν διαλύεται, φιλτράρετε το διάλυμα μέσω ενός φίλ-
τρου με πόρους 0,45 μm. 

 
4. Προσθέστε 20 mL φρέσκου κρόκου (κατά προτίμηση να λαμβάνεται από αβγά 

ειδικά χωρίς παθογόνα): Πλύνετε το αβγό και αφαιρέστε το κέλυφος. Τρυπήστε 
την μεμβράνη που περιβάλλει τον κρόκο και αφαιρέστε το με μια σύρριγα (θα ληφ-
θούν περίπου 10 mL κρόκου ανά αβγό). 

 
5. Τοποθετήστε ολόκληρο το εναιώρημα σε υδατόλουτρο στους 56°C για 40 λεπτά 

με περιστασιακή περιστροφή. 
 
6. Ελέγξτε το pH του διαλύματος. Εάν βρίσκεται εκτός του εύρους 6,8 - 7,2, απορ-

ρίψτε το διάλυμα και ετοιμάστε ένα νέο, σε περίπτωση που ήταν λάθος τα συστα-
τικά ή οι ποσότητες που προστέθηκαν. 

 
7. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί η βακτηριακή καλλιέργεια για δο-

κιμή εξέταση στειρότητας. 
 
8. Σε αυτό το στάδιο ο έλεγχος για τοξικότητα του σπέρματος μπορεί να πραγματο-

ποιηθεί. 
 
9. Μοιράστε το διάλυμα σε δείγματα των 2 mL σε αποστειρωμένη επιφάνεια εργα-

σίας και αποθηκεύστε το στους -70°C. 
 
10. Χρησιμοποιήστε εντός 3 μηνών. Κρυοπροστατευτικά παρόμοια με το GEYC είναι 

διαθέσιμα στο εμπόριο. 

6.2.1.2 Προσθήκη κρυοπροστατευτικού στο σπέρμα 

1. Ξεπαγώστε το κρυοπροστατευτικό σε θερμοκρασία δωματίου και ανακατέψτε. Η 
αρχική θέρμανση στους 37°C μπορεί να είναι χρήσιμη. 

 
2. Οι υψηλές συγκεντρώσεις γλυκερόλης είναι επιζήμιες για τα σπερματοζωάρια. Εί-

ναι ζωτικής σημασίας να προσέχετε ιδιαίτερα όταν προσθέτετε και αναμιγνύετε το 
κρυοπροστατευτικό με το σπέρμα. 

 
3. Προσθέστε ένα μέρος GEYC σε δύο μέρη σπέρματος, είτε σταγόνα σταγόντα με 

περιστροφή (καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τον όρο ανάδευση), είτε με ελαφρύ 
πιπετάρισμα πάνω κάτω, ή σταδιακά σε πέντε προσθήκες με απαλή ανάμιξη για 
περίπου 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

 
4. Μετά την προσθήκη του GEYC, επωάστε το μίγμα στους 30 - 35°C για πέντε λε-

πτά. 

6.2.1.3 Πλήρωση παγετών (κρυοκαλαμάκια) σπέρματος 

1. Πλαστικές παγέτες των 0,5 mL είναι δημοφιλείς λόγω των ιδιοτήτων μεταφοράς 
θερμότητας και ευκολίας αποθήκευσης. Τα πλαστικά φιαλίδια μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για την αποθήκευση μεγαλύτερων όγκων. 

 
2. Αναρροφήστε το μείγμα σπέρματος-GEYC σε 0,5 mL πλαστικών καλαμακιών 

σπέρματος ή τοποθετήστε το σε κρυοφιαλίδια. Οι παγέτες μπορούν να τοποθετη-
θούν με μια πολλαπλή συσκευή κενού αέρος ή έναν προσαρμογέα που εφαρμό-
ζεται στο άκρο του καλαμακιού. 

6.2.1.4 Σφράγιση παγετών σπέρματος 

Οι παγέτες με ένα άνω πώμα ξηρής σκόνης πολυβινυλικής αλκοόλης που συγκρα-
τούνται μεταξύ δυο τμημάτων βαμβακερού μαλλιού σφραγίζονται αυτόματα όταν το 
σπέρμα έρχεται σε επαφή και πολυμερίζει την σκόνη. 

1. Αφήστε στο κάτω άκρο περίπο ένα κενό χώρο αέρα 1 cm αγγίζοντας την παγέτα 
πλάι στο δοχείο. 
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2. Κλείστε αυτό το άκρο βυθίζοντας σε αποστειρωμένη σκόνη σφράγισης πολυβινυ-

λικής αλκοόλης και τοποθετώντας τις παγέτες σε νερό σε βάθος 1 cm. 
 
3. Η στεγανοποίηση των παγετών με θερμότητα μπορεί να είναι προτιμότερη, καθώς 

τα στεγανοποιητικά πούδρας μπορεί να είναι διαπερατά από μολυσματικούς πα-
ράγοντες. 

 
4. Εναλλακτικά, τα δείγματα μπορούν να αποθηκευτούν σε πλαστικά φιαλίδια ή α-

μπούλες. Αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν σε ποσοστό ου δεν υπερβαίνει το 
90% της χωριτηκότητάς τους. 

 
5. Σκουπίστε το εξωτερικό του δοχείου και έπειτα αποστειρώστε με 70% (v/v) αλκο-

όλη ή άλλο μικροβιακό απολυμαντικό. 

6.2.1.5 Ψύξη και κατάψυξη του σπέρματος σε προγραμματιζόμενους καταψύκτες. 

Υπάρχουν καταψύκτες που είναι προγραμματισμένοι να ελέγχουν την έγχυση ατμού 
υγρού αζώτου στον θάλαμο κατάψυξης. 

1. Τοποθετήστε τις παγέτες ή τα κρυοφιαλίδια σε προγραμματιζόμενο καταψύκτη και 
ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα. 

 
2. Ένα κοινό πρόγραμμα είναι να ψυχρανθούν οι παγέτες στους 1,5 οC ανά λεπτό 

από τους 20°C έως τους -6°C ανά λεπτό στους -100°C. Αυτό διαρκεί περίπου 40 
λεπτά. Στην συνέχεια το μηχάνημα θα κρατήσει τον θάλαμο στους -100°C για 30 
λεπτά για να επιτρέψει καθυστερήσεις πριν από την μεταφορά των καλαμακιών 
στο υγρό άζωτο. 

Άλλες, πιο περίπλοκες, διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα 
με την εμπειρία σε μεμονωμένα εργαστήρια (Pérez-Sánchez et al., 1994). 

6.2.1.6 Χειροκίνητος τρόπος ψύξης και κατάψυξης 

Οι μη αυτόματες μέθοδοι είναι λιγότερο ελεγχόμενες από τους προγραμματιζόμενους 
καταψύκτες, αλλά μπορούν να δώσουν επαρκή αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλές 
εναλλακτικές λύσεις σε αυτήν τη διαδικασία. 

1. Τοποθετήστε τις παγέτες σε καταψύκτη ψυγείου (-20 °C) για 30 λεπτά και μετά σε 
ξηρό πάγο (-79 °C) για 30 λεπτά πριν τοποθετηθούν σε υγρό άζωτο (-196 °C). 

 
2. Οι παγέτες μπορούν να μετακινηθούν από τους -20 °C σε έναν άλλο καταψύκτη 

στους -70 °C, ή σε ένα καλάθι ή κύπελλο σε ένα μείγμα υγρού ατμού αζώτου και 
αέρα στο λαιμό ενός μικρού δοχείου υγρού αζώτου, στους -80 °C έως -100 °C για 
10 - 15 λεπτά, πριν τοποθετηθεί σε υγρό άζωτο. Μπορούν επίσης να τοποθετη-
θούν σε μία βάση 10-20 cm πάνω από το υγρό άζωτο σε ένα μεγάλο δοχείο και 
να αφεθούν για 1 ώρα για να αναπτυχθεί μια βαθμίδα θερμοκρασίας πάνω από 
το υγρό άζωτο. 

6.2.1.7 Αποθήκευση κατεψυγμένου σπέρματος 

1. Τοποθετήστε τις κατεψυγμένες παγέτες σε πλαστικούς σωλήνες αποθήκευσης 
(μίνι-κύπελλα) και τοποθετήστε τα σε μεγαλύτερα κύπελλα αποθήκευσης. 

 
2. Τοποθετήστε τα κρυοφιαλίδια στις υποδοχές των μεταλλικών ράβδων (Cryogenic 

Canes) ή σε κουτιά αποθήκευσης που χωράνε στις δεξαμενές αποθήκευσης, κατά 
προτίμηση στη φάση ατμών, επειδή τα πώματα των κρυοφιαλιδίων δεν παρέχουν 
πλήρη σφράγιση. 

 
3. Αποθηκεύστε τα κύπελλα με τις παγέτες ή τις ράβδους σε φιάλες ή δεξαμενές υ-

γρού αζώτου (Dewar). 

6.2.1.8 Μεταφορά κατεψυγμένου σπέρματος  

Τα κατεψυγμένα σπερματοζωάρια μπορούν να μεταφερθούν σε εμπορικά διαθέσιμες 
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δεξαμενές αποστολής που ψύχονται με υγρό άζωτο. Ανάλογα με το μέγεθος της δε-
ξαμενής, μπορούν να διατηρηθούν κατάλληλες χαμηλές θερμοκρασίες για αρκετές 
ημέρες έως αρκετές εβδομάδες, καθώς το υγρό άζωτο εξατμίζεται. 

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί για τη 
μεταφορά υγρού αζώτου και ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων. 

6.2.1.9 Απόψυξη κατεψυγμένου σπέρματος  

1. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όσες παγέτες απαιτούνται από το δοχείο υγρού 
αζώτου ή ατμών και τοποθετήστε τες σε χαρτί υγείας ή σε ένα στατώ για να επι-
τρέψετε να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου (αυτό διαρκεί περίπου 6 λεπτά). 
Τα κρυοφυαλίδια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την απόψυξη (10-20 λεπτά). 

 
2. Εντός 10 λεπτών, κόψτε το άκρο από την παγέτα με αποστειρωμένο ψαλίδι και 

γεμίστε τον καθετήρα σπερματέγχυσης (για θεραπευτική χρήση) ή χρησιμοποιή-
στε το περιεχόμενο για να προσδιορίσετε την κινητικότητα μετά την απόψυξη (για 
έλεγχο της διαδικασίας κατάψυξης). 

 
3. Η ταχύτερη απόψυξη μπορεί να είναι καλύτερη εάν η διαδικασία κατάψυξης είναι 

γρήγορη (Verheyen et al., 1993). 
 
4. Με την απομάκρυνση του κρυοπροστατευτικού με διαδοχική αραίωση σε μικρούς 

όγκους αποφεύγονται οι υπερβολικές οσμωτικές πιέσεις (Gao et al., 1995) και 
αυτό μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης. 

6.2.2 Τροποποιημένα πρωτόκολλα κατάψυξης για ολιγοζωοσπερμικά δείγματα και χειρουργικά 
ανακτημένα σπερματοζωάρια 

• Το σπέρμα, που περιέχει μόνο λίγα κινητά σπερματοζωάρια και το σπέρμα από 
εναιωρήματα που λαμβάνονται από την γεννητική οδό, μπορεί να αποθηκευτoύν 
για την επόμενη ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση (Intra Cytoplasmic 
Sperm Injection ICSI). 

 

• Εάν είναι απαραίτητο, φυγοκεντρίστε το σπέρμα στα 1500 g για 10 λεπτά για να 
συγκεντρώσετε τα σπερματοζωάρια σε ελάχιστο όγκο περίπου 0,4 mL. Προσθέ-
στε το GEYC και επεξεργαστείτε όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 

• Επιδιδυμικό υγρό, εκχυλίσματα από τους όρχεις ή άλλα εναιωρήματα σπέρματος 
που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο εργαστήριο με μέθοδο ανάδυσης σπέρμα-
τος ή φυγοκέντρηση σε βαθμίδες πυκνότητας (βλ. Ενότητες 5.4 και 5.5) και επα-
ναιωρήθηκαν σε μέσο παρασκευής σπέρματος με ρυθμιστικό διάλυμα Hepes και 
αλβουμίνη ανθρώπινου ορού 4 mg/mL μπορούν να κρυοσυντηρηθούν με κρυο-
προστατευτικό Tyrode γλυκερόλη γλυκόζης (Tyrode’s glucose glycerol-TGG), ή 
εμπορικό κρυοπροστατευτικό που περιέχει ανθρώπινη αλβουμίνη. 

6.2.2.1 Τροποποιημένο κρυοπροστατευτικό (TGG) 

1. Σε 40 mL αποστειρωμένου διαλύματος Tyrode (βλέπε Παράρτημα 4, ενότητα 
Α4.9) προσθέστε 5 mL αποστειρωμένου αποθέματος ανθρώπινης αλβουμίνης 
(100 mg / mL), 0,9 g γλυκόζης και 5 mL γλυκερόλης. Διηθήστε το διάλυμα μέσω 
φίλτρου με πόρους 0,45 μm. 

2. Αποθηκεύστε σε κλάσματα των 2 mL στους -70 °C. 

6.2.2.2 Διαδικασία 

1. Εάν ο όγκος του δείγματος είναι μεγαλύτερος από 2,0 mL και εάν υπάρχουν λίγα 
κινητά σπερματοζωάρια, φυγοκεντρήστε στα 1500 g για 5 λεπτά σε θερμοκρασία 
δωματίου. 

2. Αναρροφήστε το υπερκείμενο υγρό για να μείνει περίπου 1,0 mL και επαναιωρή-
στε τα σπερματοζωάρια σε αυτό. Προσδιορίστε το ποσοστό κινητικών σπερματο-
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ζωαρίων (PR + NP). Εάν υπάρχουν πολύ λίγα κινητικά σπερματοζωάρια, υπολο-
γίστε τον αριθμό των κινητών κυττάρων κάτω από κάθε καλυπτρίδα. 

3. Αποψύξτε ένα κλάσμα 2 mL TGG. 

4. Προσθέστε έναν όγκο TGG σε έναν όγκο τελικού παρασκευάσματος σπέρματος, 
σταδιακά, με ανάμιξη. 

5. Συσκευάστε σε παγέτες ή κρυοφιαλίδια και παγώστε όπως παραπάνω. Εάν υπάρ-
χει παγέτα που δεν είναι γεμάτη, καλύψτε το μίνι κύπελλο για να αποτρέψετε τις 
παγέτες να επιπλέουν όταν παγώσουν.  

6.2.3 Επισήμανση των παγετών και αρχείων 

Ένα ισχυρό σύστημα κωδικοποίησης για την επισήμανση παγέτων ή φιαλιδίων είναι 
απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό σε όλα τα εργαστηριακά φύλλα δεδομένων 
και τις βάσεις δεδομένων υπολογιστών για να διατηρήσετε την ανωνυμία των δωρη-
τών. Κρατήστε το κλειδί για τον κωδικό με την ταυτότητα του δότη ξεχωριστά και με 
ασφάλεια. Υπάρχουν πολλά πιθανά συστήματα κωδικοποίησης. Η σημαντική απαί-
τηση είναι να υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός για κάθε δωρητή ή πελάτη αποθήκευ-
σης. Το ακόλουθο σύστημα κωδικοποίησης λειτουργεί ικανοποιητικά.  

• Σε κάθε νέο ανώνυμο δότη καταχωρείται ένας κωδικός δύο γραμμάτων (AA, AB, 
AC ... BA ... κ.λπ., που τελειώνει με ZZ, μετά τον οποίο απαιτείται μια νέα μέθο-
δος).  

• Ένα σύστημα κωδικών τριών γραμμάτων χρησιμοποιείται για ασθενείς και γνω-
στούς δωρητές: AAA, AAB κ.λπ.  

• Κάθε δείγμα από έναν συγκεκριμένο δότη υποδεικνύεται από έναν αριθμό που 
ακολουθεί τον προσωπικό του κωδικό. Για παράδειγμα, η όγδοη δωρεά από τον 
δότη ΒΤ φέρει την ένδειξη BT-8.  

• Ο κωδικός και ο αριθμός δείγματος πρέπει να γράφονται σε κάθε παγέτα ή φιαλί-
διο χρησιμοποιώντας μαύρο ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε 
μια τυπωμένη ετικέτα σχεδιασμένη για χρήση σε υγρό άζωτο.  

• Το μίνι-κύπελλο στο οποίο αποθηκεύονται οι παγέτες θα πρέπει επίσης να φέρει 
σημείωση με μαρκαδόρο, τον κωδικό και τον αριθμό δείγματος.  

• Η χρωματική κωδικοποίηση κυπέλλων, μίνι-κυπέλλων, παγέτων και σκόνης 
σφράγισης είναι επίσης χρήσιμη για ταχεία αναγνώριση.  

Καθώς χρησιμοποιούνται τα αποθηκευμένα σπερματοζωάρια, ο υπολογισμός των 
παγετών ή των φιαλιδίων προσαρμόζεται στη βάση δεδομένων. 

Σημείωση: Όλες οι διαδικασίες που αφορούν την ταυτότητα των δειγμάτων δότη ή 
ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής δειγμάτων, της προετοιμασίας και 
της επισήμανσης των παγέτων, της τοποθέτησης σε δεξαμενές και της απόψυξης των 
παγέτων για χρήση ή απόρριψη, θα πρέπει να ελέγχονται διπλά από δύο άτομα και 
να αποδεικνύεται η απόδειξη αυτού του ελέγχου στα εργαστηριακά αρχεία. Στην ιδα-
νική περίπτωση, ένας τεχνικός πρέπει να επεξεργάζεται μόνο ένα δείγμα σπέρματος 
ανά πάσα στιγμή. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
Διασφάλιση ποιότητας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας 

7.1 Ο έλεγχος της ποιότητας στο εργαστήριο ανδρολογίας 

Τα εργαστήρια ανδρολογίας χρειάζεται να παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα για να 
ληφθούν οι κατάλληλες ιατρικές αποφάσεις τόσο για την διάγνωση όσο και για την 
περίθαλψη. Επειδή η ανάλυση σπέρματος είναι πολύπλοκη και δύσκολο διαδικαστικά 
να τυποποιηθεί, ο έλεγχος ποιότητας (Quality Control ή QC) είναι σημαντικός για την 
ανίχνευση και την διόρθωση των συστηματικών σφαλμάτων και την μείωση της από-
κλισης των αποτελεσμάτων. Οι μεγάλες αποκλίσεις στις μετρήσεις συγκέντρωσης και 
μορφολογίας από διαφορετικά εργαστήρια (Neuwinger et al., 1990; Matson, 1995; 
Cooper et al., 1999, 2002) υπογραμμίζουν την ανάγκη για βελτιωμένο QC και τυπο-
ποίηση. 

Οποιοδήποτε κι αν είναι το μέγεθός του, κάθε εργαστήριο πρέπει να εφαρμόζει ένα 
πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance ή QA), βασισμένο σε τυπο-
ποιημένες μεθόδους και διαδικασίες, για να διασφαλίζει την ακρίβεια των αποτελε-
σμάτων του (De Jonge, 2000; Mortimer & Mortimer, 2005). Σε μερικές χώρες, τα προ-
γράμματα QA απαιτούνται από το νόμο, σε άλλες, από τα υπηρεσίες διαπίστευσης ή 
από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαθέσι-
μοι πόροι ίσως να μην επιτρέπουν την πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών που περι-
γράφονται εδώ. Παρόλα αυτά, οι βασικές παράμετροι δηλαδή η συγκέντρωση, η μορ-
φολογία και η κινητικότητα του σπέρματος θα πρέπει να παρακολουθούνται από ε-
σωτερικό έλεγχο ποιότητας και, όπου είναι δυνατόν, από εξωτερικό έλεγχο ποιότητας.  

Υπάρχουν διάφορα βιβλία που περιγράφουν τον έλεγχο ποιότητας (e.g. Wheeler & 
Chambers, 1992; Wheeler, 1993) και μερικά που ειδικεύονται στον εργαστηριακό έ-
λεγχο ποιότητας παρέχοντας μια διαξοδική περιγραφή της διαδικασίας του QC (e.g. 
Cembrowski & Carey, 1989; Carey & Lloyd, 1995; Westgard, 2002). Οι διαδικασίες 
QC που εκτελούνται μέσα στο εργαστήριο αναφέρονται ως εσωτερικός έλεγχος ποι-
ότητας (Internal Quality Control ή IQC) (βλέπε Ενότητα 7.6). Ο εξωτερικός έλεγχος 
ποιότητας (External Quality Control ή EQC) είναι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων δια-
φορετικών εργαστηρίων πάνω στα ίδια δείγματα (βλέπε Ενότητα 7.11). 

 

7.2 Η φύση των σφαλμάτων στην ανάλυση σπέρματος 

Η διαχείριση των διαδικασιών του QC απαιτεί την κατανόηση της πηγής και του με-
γέθους των σφαλμάτων μέτρησης. Κάθε μέτρηση έχει ένα βαθμό σφάλματος, το μέ-
γεθος του οποίου περιγράφεται από ένα διάστημα εμπιστοσύνης με ένα ανώτερο και 
ένα κατώτερο όριο. Ως ακριβής μέτρηση χαρακτηρίζεται αυτή στην οποία τα παρα-
πάνω όρια είναι κοντά. Ένα αποτέλεσμα θεωρείται ακριβές όταν είναι κοντά στην 
πραγματική τιμή. Υπάρχουν δύο τάξεις σφαλμάτων: τα τυχαία και τα συστηματικά. Τα 
τυχαία σφάλματα, τα οποία επηρεάζουν την πιστότητα, προκύπτουν από τυχαίες δια-
φορές στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων ή στην δειγματοληψία και μπορούν να 
υπολογιστούν από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις από τον ίδιο παρατηρητή και εξο-
πλισμό. Τα συστηματικά σφάλματα (μερικές φορές αναφερόμενα ως bias [μερολη-
ψία]) είναι πιο σημαντικά, αφού προκύπτουν από παράγοντες που αλλοιώνουν το 
αποτέλεσμα προς μια κατεύθυνση μόνο, και έτσι δε μπορούν να ανιχνευθούν από 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. 

Ακόμη κι όταν το δείγμα είναι καλά αναμεμειγμένο, η τυχαία κατανομή των σπερμα-
τοζωαρίων στο σπέρμα, στο υλικό μονιμοποίησης ή στο υλικό καλλιέργειας είναι υ-
πεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για την έλλειψη ακρίβειας των αποτελεσμάτων της ανάλυ-
σης σπέρματος. Η αξιολόγηση της συγκέντρωσης του σπέρματος, της κινητικότητας, 
της ζωτικότητας και της μορφολογίας γίνεται με την μικροσκοπική παρατήρηση ενός 
περιορισμένου αριθμού σπερματοζωαρίων, που θεωρούνται ότι είναι αντιπροσωπευ-
τικά του ολικού δείγματος. Οι διάφορες μορφές δειγματοληψίας είτε επιλέγοντας ένα 
καθορισμένο όγκο (για εκτίμηση συγκέντρωσης) είτε ένα καθορισμένο αριθμό σπερ-
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ματοζωαρίων (για ταξινόμηση κινητικότητας, μορφολογίας ή ζωτικότητας) είναι υπεύ-
θυνες για το τυχαίο σφάλμα που αναφέρεται συχνά ως στατιστικό ή δειγματοληπτικό 
σφάλμα. Σχετική ορολογία δίνεται στον Πίνακα 7.1. Περισσότερα σφάλματα προκύ-
πτουν όταν το δείγμα είναι αναμεμειγμένο ή έχουν αφαιρεθεί από αυτό κάποιες μερί-
δες (aliquots). Τα σφάλματα αυτά μπορούν να ελαχιστοποιηθούν βελτιώνοντας την 
τεχνική μας (βλέπε Ενότητα 7.13). 

Ο στόχος του ελέγχου ποιότητας στις αναλύσεις σπέρματος είναι να περιορίσουμε 
την έκταση των τυχαίων και των συστηματικών σφαλμάτων και να τα μειώσουμε όσο 
είναι δυνατό. Όλα τα σφάλματα πρέπει να ελαχιστοποιούνται προκειμένου τα αποτε-
λέσματα να είναι αξιόπιστα και χρήσιμα για κλινικούς ιατρούς και ερευνητές. 

 

7.3 Ελαχιστοποίηση σφάλματος στατιστικής δειγματοληψίας 

Ενώ το σφάλμα δειγματοληψίας μπορεί να μειωθεί με την αξιολόγηση μεγαλύτερου 
αριθμού σπερματοζωαρίων (βλέπε Πίνακα 2.2 και Πλαίσια 2.5 και 2.7), θα πρέπει να 
επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στο κέρδος σε στατιστική πιστότητα,, τον χρόνο που 
απαιτείται για την απόκτησή της και τη πιθανή έλλειψη ακρίβειας στην εργαστηριακή 
εργασία λόγω κόπωσης. Η χρήση διαστημάτων εμπιστοσύνης 95% για την αποδοχή 
των αποτελεσμάτων σημαίνει ότι, για περίπου 5% των δειγμάτων, θα προκύψουν 
διαφορές μεγαλύτερες από 1,96 × τυπικό σφάλμα, ενώ στη πράξη τα αποτελέσματα 
είναι αποδεκτά. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να επιλεγούν ευρύτερα όρια (2,6 × ή 3 
× τυπικό σφάλμα) για τη μείωση της άσκοπης απορρίψης δειγμάτων (σε περίπου 1% 
και 0,2%, αντίστοιχα). 

Πλαίσιο 7.1 Ορολογία για την διασφάλιση ποιότητας και τον έλεγχο ποιότητας 

Ακρίβεια (accurancy) 
Η εγγύτητα συμφωνίας ενός εργαστηριακού αποτελέ-
σματος με την πραγματική τιμή 

Καθορισμένη τιμή  
(assigned value) 

Εκτίμηση της αληθούς τιμής, που υπολογίζεται από τον 
μέσο όρο μετρήσεων ενός αριθμού εργαστηρίων (τιμή 
στόχος, τιμή συναίνεσης, συμβατική αληθή τιμή). 

Μεροληψία (bias) 

Η απόκλιση ενός εργαστηριακού αποτελέσματος από 
την καθορισμένη τιμή. H αναπαραγώγιμη έλλειψη ακρί-
βειας προκαλεί σταθερή απόκλιση προς την ίδια κατεύ-
θυνση (συστηματικό σφάλμα). 

Διωνυμική κατανομή (binomial dis-
tribution) 

Μια θεωρητική κατανομή που χρησιμοποιείται για τη μο-
ντελοποίηση γεγονότων που εμπίπτουν σε δύο κατηγο-
ρίες, π.χ. κίνηση / ακινησία, ζωτικότητα / μη ζωτικότητα 

Διάγραμμα Bland - Altman  
(Bland-Altman plot) 

Διάγραμμα που αναπαριστά τις διαφορές ζευγών παρα-
τηρήσεων έναντι της μέσης τιμής τους. 

Κοινό αίτιο μεταβλητότητας 
(common cause variation) 

Η προέλευση της φυσικής διακύμανσης που επηρεάζει 
όλες τις μετρήσεις μιας διαδικασίας. 

95% διάστημα εμπιστοσύνης (95% 
confidence interval) 

Το διάστημα που υπολογίζεται από τα παρατηρούμενα 
δεδομένα που περιλαμβάνει την αληθή τιμή και το 95% 
των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων Ν (μέσος όρος ± 
1,96 × SE ή N ± 1,96 × √N) 

Τιμή κοινής συναίνεσης (consencus 
value) 

Δείτε τη καθορισμένη τιμή. 

Συμβατική πραγματική αξία 
(conventional true value) 

Δείτε τη καθορισμένη τιμή. 

Δάγραμμα ελέγχου (control chart) 
Ένα διάγραμμα χρονοσειρών μεμονωμένων μετρή-
σεων, μαζί με μια κεντρική γραμμή και όρια ελέγχου 
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Όρια ελέγχου 
(control limits) 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά μιας διαδικασίας που 
οφείλεται σε δική της πρόκληση. Η διαφορά πέρα από 
όριο ελέγχου είναι απόδειξη ότι ειδικές αιτίες μπορεί να 
επηρεάζουν τη διαδικασία. 

Τάση  
(drift) 

Διαδοχικές μικρές αλλαγές στις τιμές που οδηγούν με 
τον χρόνο σε έλλειψη ακρίβειας. 

Eξωτερικός έλεγχος ποιότητας  
(external quality control) 

Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας που πραγματοποιούνται 
από εξωτερικό φορέα που συγκρίνει την εκτέλεση δια-
φόρων εργαστηριακών μεθόδων από διαφορετικά εργα-
στήρια. Χρήσιμος για εντοπισμό συστηματικής διακύ-
μανσης και έλλειψη ακρίβειας. 

Καλή εργαστηριακή πρακτική (Good 
Laboratory Practice ή GLP) 

Σύνολο αρχών που διέπει το πλαίσιο σχεδιασμού, εκτέ-
λεσης, παρακολούθησης, έκδοσης αποτελεσμάτων και 
αρχειοθέτησης αποτελεσμάτων των διαδικασίες ενός 
εργαστηρίου.  

Υπό έλεγχο  
(in control) 

Μια διαδικασία είναι εντός ελέγχου όταν όλες οι τιμές 
βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων ελέγχου. 

Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας 
(internal quality control) 

Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας που εκτιμούν την μετα-
βλητότητα εργαστηριακών μεθοδολογιών εντός εργα-
στηρίου. Οι διαδικασίες αυτές υπολογίζουν την πιστό-
τητα από μέρα σε μέρα. Είναι χρήσιμες για τον προσ-
διορισμό τηςτυχαίας μεταβλητότητας (πιστότητας). 

International Organization for Stand-
ardization ή ISO 

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Οργανισμός που 
θέτει διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων και της 
ποιότητας στα εργαστήρια.  

Εμπορικά δείγματα QC 
(manufactured QC samples) 

Εμπορικά διαθέσιμα δείγματα ελέγχου που παρασκευ-
άζονται και αναλύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή.  

Eκτός ελέγχου  
(out of control) 

Μια διαδικασία είναι εκτός ελέγχου όταν μια μετρούμενη 
τιμή υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια ελέγχου, ή βρίσκεται 
εντός των ορίων ελέγχου, αλλά υπάρχει μία σημαντική 
τάση στις τιμές. Κάθε τιμή εκτός των ορίων ελέγχου θα 
πρέπει να αξιολογείται.  

PDCA 
(Plan, do, control, act) 

Σχεδιάστε, εκτελέστε, ελέγξτε, ενεργήστε 
(κύκλος Deming).  

Κατανομή Poisson 
Θεωρητική κατανομή που χρησιμοποείται σε μοντέλα 
μετρήσεων. 

Πιστότητα 
(precision) 

Η εγγύτητα μεταξύ επαναληπτικών μετρήσεων. Συνή-
θως εκφράζεται ως έλλειψη πιστότητας (μετατόπιση: ε-
ντός- ή μεταξύ-, ημερών, παρτίδας, αναλύσεων, παρ-
τίδα, ανάλυση ή εργαστηριακή μεταβλητότητας). Οι με-
τρήσεις πιστότητας δεν επηρρεάζονται από την μεριλη-
ψία (bias) (βλέπε επίσης σφάλμα δειγματοληψίας). 

Σφάλμα πιστότητας 
(precision error) 

Δείτε το σφάλμα δειγματοληψίας. 

Τυχαίο σφάλμα 
(random error) 

Δείτε το σφάλμα δειγματοληψίας. 

Διάγραμμα S 
(S chart) 

Διάγραμμα ελέγχου των τυπικών αποκλίσεων μετρού-
μενων τιμών έναντι του χρόνου. Χρησιμοποιείται για τον 
έλεγχο της πιστότητας και δεν επηρρεάζεται από την με-
ροληψία (βλέπε σφάλμα δειγματοληψίας). 
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Σφάλμα δειγματοληψίας 
(sampling error) 

Το σφάλμα αυτό αφορά τους υπολογισμούς που γίνο-
νται σε δείγματα με περιορισμένο αριθμό σπερματοζω-
αρίων. Είναι αντιστρόφως ανάλογο με την τετραγωνική 
ρίζα του πληθυσμού του δείγματος.. Το σφάλμα δειγμα-
τοληψίας (% SE) είναι η τυπική απόκλιση ενός πληθυ-
σμού (√N) και εκφράζεται ως ποσοστό των μετρήσεων 
(100 × [√N /N]) (τυχαίο σφάλμα, έλλειψη πιστότητας, 
στατιστικό σφάλμα δειγματοληψίας). 

Κύκλος του Deming 
(Deming cycle) 

Δείτε στον κύκλο PDCA. 

Διακύμανση συγκεκριμένης αιτίας 
(special cause variation) 

Μια αιτία διακύμανσης που είναι μεγάλη, διαλείπουσα ή 
απρόβλεπτη και επηρρεάζει μόνο συγκεκριμένες τιμές 
της αναλυτικής διαδικασίας (τυχαία διακύμανση). 

Tυποποιημένες διαδικασίες λειτουρ-
γίας  
(standard operating procedures) 

Σύνολο οδηγιών για το πώς πρέπει να εκτελούνται οι 
διαδικασίες και οι αναλυτικές μέθοδοι. 

Στατιστικό σφάλμα δειγματοληψίας 
(statistical sampling error) 

Δείτε το σφάλμα δειγματοληψίας. 

Συστηματικό σφάλμα  
(systematic error) 

Δείτε την μεροληψία. 

Τιμή στόχου 
(target value) 

Δείτε τη καθορισμένη τιμή. 

Xbar διάγραμμα 
(Χbar plot) 

Διάγραμμα ελέγχου που παριστάνει τις μεταβολές των 
μέσων τιμών των μετρήσεων έναντι του χρόνου. Χρησι-
μοποιείται για την παρακολούθηση της μεταβλητότητας 
της διαδικασίας και τον εντοπισμό μεταβολών από τις 
τιμές στόχου (αξιολόγηση ακρίβειας). 

Διάγραμμα Youden 
(Youden plot) 

Διάγραμμα των τιμών ενός δείγματος έναντι των τιμών 
ενός άλλου. 

 

7.4 Το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας (QA) 

Ο καλύτερος τρόπος για να επιτυχθάνονται αποδεκτά αποτελέσματα είναι να αναπτυ-
χθεί και να εφαρμοστεί ένα διαρκή πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας. Κάθε πρό-
γραμμα QA εποπτεύει και αξιολογεί, σε τακτική βάση, την ποιότητα και την καταλλη-
λότητα των δεδομένων και των υπηρεσιών, που παρέχει το εργαστήριο. Η διαχείριση, 
διοίκηση, στατιστική ανάλυση, καθώς και οι προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες 
αποτελούν τον πυρήνα κάθε σχεδιασμού QA. Η συνεχής παρακολούθηση, όχι μόνο 
εντοπίζει και διορθώνει προβλήματα, αλλά βοηθά επίσης στην αποτροπή τους. 

Κάθε πρόγραμμα QA θα πρέπει να περιγράφεται σε ένα εγχειρίδιο ποιότητας (Quality 
Manual ή QM), που περιλαμβάνει τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (Standard 
Operating Procedures ή SOPs) καθώς και ένα λεπτομερές σύνολο οδηγιών για τις 
διάφορες διαδικασίες και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Με αυτές 
τις οδηγίες συνδέεται μεγάλος αριθμός εγγράφων όπως είναι οι εργαστηριακές οδη-
γίες, οι εκθέσεις αποτελεσμάτων και τα ενημερωτικά φυλλάδια για τους πελάτες και 
τους κλινικούς ιατρούς. Το εγχειρίδιο ποιότητας περιγράφει την οργανωτική δομή του 
εργαστηρίου, απαριθμεί τις απαιτούμενες δεξιότητες (τυπική εκπαίδευση) που χρειά-
ζονται σε διάφορες θέσεις (περιγραφές θέσεων εργασίας), τον προγραμματισμό των 
συναντήσεων μεταξύ του εργαστηριακού προσωπικού και των υπευθύνων του εργα-
στηρίου, καθώς και τον σχεδιασμό για την συνεχή επιμόρφωση, ανάπτυξη και εκπαί-
δευση του προσωπικού. 
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7.5 Εγχειρίδιο εργαστηριακών διαδικασιών 

Τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα SOPs θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά από όλο 
το προσωπικό του εργαστηρίου. Είναι, επίσης, χρήσιμα για εκπαιδευτικούς λόγους 
και αποτελούν σημαντική πηγή αναφοράς για τις μη κοινές αναλυτικές διαδικασίες 
καθώς και για την επίλυση των προβλημάτων των αναλύσεων που δεν παράγουν 
αποδεκτά αποτελέσματα. 

Αυτά τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν εργαστηριακές σημειώσεις, διαδικασίες ενημέ-
ρωσης των ασθενών, χρονοδιαγράμματα συναντήσεων με τους ασθενείς, αναλυτικά 
πρωτόκολλα, εκθέσειςαποτελεσμάτων, εκπαιδευτικά πρωτόκολλα των νέων μελών 
του εργαστηρίου, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του εξοπλισμού, την χρήση των 
διαγραμμάτων ελέγχου αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούνται όταν οι τιμές 
των διαγραμμάτων ελέγχου αποκαλύψουν κάποιο πρόβλημα (τιμές εκτός ελέγχου). 
Τα SOPs θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 
καλή λειτουργία του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού ελέγχου της 
λειτουργίας του, τον χρονικό προγραμματισμό για την διακρίβωση του και την προ-
ληπτική συντήρηση όλου του επιστημονικού εξοπλισμού, όπως των μικροσκοπίων, 
των φυγοκέντρων, την πιπεττών, των ζυγών, των καταψυκτών των ψυγείων καθώς 
και κάθε εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης (π.χ. το λουτρό για πλύσεις ματιών και ντους). 
Η βασική μέθοδος είναι να διατηρείται ένα βιβλίο συντήρησης (log book) για κάθε 
τμήμα του εξοπλισμού, στο οποίο καταγράφονται όλες οι ρυθμίσεις και οι βαθμονο-
μήσεις του. Αυτά τα αρχεία είναι χρήσιμα εάν μια αναλυτική διαδικασία αρχίσει να 
παράγει αποτελέσματα εκτός ελέγχου. 

 

7.6 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας 

Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας (ΙQR) ελέγχει την πιστότητα και υποδεικνύει, μέσω 
αποτελεσμάτων εκτός ορίων ελέγχου, πότε ο αναλυτικός προσδιορισμός μπορεί να 
είναι ελαττωματικός. Η διαδικασία QC που επιλέγεται κάθε φορά εξαρτάται από την 
ανάλυση που πρόκειται να ελεγχθεί, καθώς οι διάφορες αναλύσεις είναι ευαίσθητες 
σε διαφορετικούς τύπους σφαλμάτων. Οι αναλύσεις που περιλαμβάνουν αραιώσεις, 
πιπεταρίσματα και επαναχρησιμοποίηση θαλάμων απαιτούν τακτικό έλεγχο, ενώ η 
αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης αντικειμενοφόρου πλάκας ή video μπορεί να ελέγχε-
ται λιγότερο συχνά, καθώς έχουν λιγότερα βήματα για να προκύψουν σφάλματα. 

Ένας πρακτικός τρόπος για την εφαρμογή του IQC είναι να χρησιμοποιούνται υλικά 
ποιότητας στην καθημερινή εργασία του εργαστηρίου και να ελέγχονται τα αποτελέ-
σματα τους χρησιμοποιώντας διαγράμματα ελέγχου ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο IQR μπορεί να ενταχθεί στην εργαστηριακή ρουτίνα σύμφωνα με τα τοπικά ή περι-
φερειακά πρότυπα. Είναι σημαντικό τα δείγματα QC να αναλύονται με τον ίδιο τρόπο 
με τα υπόλοιπα δείγματα χωρίς κάποια διάκριση, γιατί μόνο έτσι ο έλεγχος ποιότητας 
είναι αποτελεσματικός.  

Τα υλικά ποιότητας IQR που ελέγχουν την διακύμανση μεταξύ των εργαστηριακών 
επιστημόνων μπορούν να αγοραστούν ή να δημιουργηθούν στο εργαστήριο. Υπάρ-
χουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την κάθε περίπτωση. 

7.6.1 Εμπορικά διαθέσιμα δείγματα QC 

Τα εμπορικά διαθέσιμα δείγματα IQR παρέχονται με μία μέση τιμή και γνωστό εύρος 
διακύμανσης που καθορίζεται για αυτό το προϊόν. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση τόσο της ακρίβειας όσο και της πιστό-
τητας. Η διακύμανση των αποτελεσμάτων ανάλυσης σπέρματος μπορούν να συγκρι-
θούν με την διακύμανση των δειγμάτων IQR. Οι τιμές των δειγμάτων IQR θα τοποθε-
τηθούν στα διαγράμματα ελέγχου του εργαστηρίου τα οποία θα αξιολογήσουν την 
πιστότητα (Westgard, 2002). Τα μειονεκτήματα των εμπορικών δειγμάτων IQR είναι 
το κόστος τους και ότι δεν είναι καθολικά διαθέσιμα. Θα πρέπει να σημειωθεί πώς οι 
τιμές-στόχοι που δίνονται από τους κατασκευαστές έχουν υπολογιστεί με διάφορους 
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τρόπους (πολλαπλές αξιολογήσεις, ανάλυση δειγμάτων σπέρματος σε υπολογιστή, 
υπολογισμού τιμής συναίνεσης, υπολογισμού περικομμένου μέσου κ.λπ.). 

7.6.2 Δείγματα QC που παρασκευάζονται στο εργαστήριο 

Τα πλεονεκτήματα των δειγμάτων IQR που παράγονται στο εργαστήριο είναι το μειω-
μένο κόστος και ότι είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του εργαστηρίου. 
Δείγματα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων, μπορούν να παρασκευ-
αστούν και να αποθηκευτούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το μειονέκτημά τους 
είναι ότι οι τιμές-στόχοι είναι άγνωστες. Συνιστάται, και μερικές φορές απαιτείται, να 
υπάρχουν δείγματα ελέγχου για την αξιολόγηση του μέσου εύρους τιμών (π.χ. συγκέ-
ντρωση σπέρματος 50 × 106 ανά mL), καθώς και του κρίσιμου εύρους τιμών (π.χ. 
συγκεντρώσεις σπέρματος <15 × 106 ανά mL). 

7.6.3 Συντηρημένα δείγματα (εμπορικά διαθέσιμα ή κατασκευασμένα στο εργαστήριο) 

Τα συντηρημένα δείγματα σπέρματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προγράμ-
ματα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας για την εκτίμηση της συγκέντρωσης, της κινητι-
κότητας, της μορφολογίας και της ζωτικότητας του σπέρματος. Έχουν το πλεονέ-
κτημα ότι είναι γνωστή η ενδεικτική τους τιμή (για τα εμπορικά διαθέσιμα δείγματα), ή 
παρέχεται (από τα προγράμματα EQC) ή εκτιμάται από πολλαπλές αξιολογήσεις-με-
τρήσεις (για δείγματα κατασκευασμένα στο εργαστήριο), έτσι ώστε να μπορούν να 
ανιχνευτούν συστηματικά σφάλματα από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.  

7.6.3.1 Συγκέντρωση του σπέρματος  

Δείγματα σπέρματος ποικίλων συγκεντρώσεων μπορούν να αραιωθούν και να απο-
θηκευθούν. Μπορούν να αναμιχθούν διαφορετικά δείγματα για να επιτευχθεί μια ορι-
σμένη συγκέντρωση ή μεγαλύτερος όγκος αραιωμένου εναιωρήματος, αν και μπορεί 
να προκύψουν συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων. Δείτε στο Παράρτημα 7, Ενότητα 
Α7.6, οδηγίες για την παρασκευή και την αποθήκευση μη συγκολλημένων εναιωρη-
μάτων σπέρματος, για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας της μέτρησης της συγκέντρω-
σης του σπέρματος.  

7.6.3.2 Μορφολογία και ζωτικότητα του σπέρματος  

Για τη μορφολογία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντικειμενοφόρες πλάκες με απο-
ξηραμένα στον αέρα, μονιμοποιημένα επιχρίσματα σπέρματος (βλέπε Ενότητα 
2.13.2.1) ή μονιμοποιημένα και βαμμένα επιχρίσματα σπέρματος (βλέπε Ενότητα 
2.14) και για την ζωτικότητα βαμμενα επιχρίσματα με ηωσίνη-νιγκροσίνη (βλέπε Ενό-
τητα 2.6.1). Τα επιχρίσματα ελέγχου θα πρέπει να επιλέγονται από τα καθημερινά 
δείγματα του εργαστηρίου, με τους κωδικούς αναγνώρισης καλυμμένους. Πρέπει να 
παρασκευάζονται από σπέρμα καλής, μέσης και κακής ποιότητας. Οι πλάκες μπο-
ρούν να επαναχρησιμοποιηθούν αλλά μόλις αρχίσουν να αλλοιώνονται/επιδεινώνο-
νται θα πρέπει να κατασκευαστούν νέες. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε μεγάλο 
αριθμό επιχρισμάτων για να εξαλειφθεί η πιθανότητα της εξοικείωσης των εργαστη-
ριακών με ορισμένες από αυτές και να αυξηθεί η μεροληψία. 

Βλέπε Παράρτημα 7, Ενότητα Α7.7, σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας πλακών για 
τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας στην εκτίμηση της μορφολογίας. Εάν οι πλάκες πα-
ρασκευάζονται και αποθηκεύονται σωστά, παραμένουν αναλλοίωτες για πολλούς μή-
νες ή ακόμα και χρόνια. Σε κάθε έλεγχο ποιότητας θα πρέπει χρησιμοποιείται διαφο-
ρετικά ομάδα επιχρισμάτων.  

7.6.3.3 Κινητικότητα του σπέρματος 

Εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλινικά δείγματα που μαγνητοσκοπούνται σε κα-
σέτα, CD ή DVD από τους φορείς εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. Οι βιντεοσκοπήσεις 
θα πρέπει να έχουν παρόμοια μεγέθυνση και αντίθεση (contrast) με τα πραγματικά 
δείγματα στο μικροσκόπιο.  

Δείτε στο Παράρτημα 7, Ενότητα Α7.5, πώς να κάνετε εγγραφή βίντεο για τον έλεγχο 
ποιότητας στις μετρήσεις κινητικότητας. 
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7.6.4 Νωπά δείγματα/παρασκευάσματα ελέγχου ποιότητας (παρασκευασμένα στο εργαστή-
ριο)  

Μια απλή μέθοδος εσωτερικού ελέγχου ποιότητας είτε για έναν είτε για περισσότε-
ρους εργαστηριακούς είναι να αξιολογήσουν χωριστά το ίδιο δείγμα. Η διαδικασία 
αυτή ονομάζεται εκτίμηση της αναπαραγωγιμότητας (reproducibility). Οι αξιολογήσεις 
αναπαραγωγιμότητας θα πρέπει να διενεργούνται παρόμοια με τις συνήθεις αναλύ-
σεις σπέρματος. Η εκτίμηση της αναπαραγωγιμότητας μπορεί να εφαρμοστεί στις 
παραμέτρους της συγκέντρωσης, κινητικότητας, μορφολογίας και ζωτικότητας του 
σπέρματος. Ο υποκειμενισμός στην αξιολόγηση συγκολλήσεων και συναθροίσεων, 
και η διακύμανση της μικτής αντίδρασης αντισφαιρίνης (Bohring & Krause, 1999), μαζί 
με την ανάγκη για ζωντανούς γαμέτες και θετικούς μάρτυρες (controls), καθιστούν 
ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο ποιότητας για αυτές τις δοκιμές. 

Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας της κινητικότητας του σπέρματος σε φρέσκα δείγ-
ματα παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς η κινητικότητα μπορεί να μειωθεί με 
την πάροδο του χρόνου, και ως εκ τούτου πρέπει να αξιολογηθεί πρώτη - και περίπου 
την ίδια στιγμή- από όλους τους εργαστηριακούς. Τα παρασκευάσματα ελέγχου της 
κινητικότητας με καλυπτρίδα είναι σταθερά μόνο για λίγα λεπτά. Μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν επίσης θάλαμοι σταθερού βάθους που παραμένουν σταθεροί για 30 λε-
πτά. Η χρήση μικροσκοπίων πολλαπλής παρατήρησης ή εφοδιασμένων με βιντεοκά-
μερα, επιτρέπει σε αρκετούς εργαστηριακούς να αξιολογούν το ίδιο πεδίο από το ίδιο 
παρασκεύασμα ταυτόχρονα. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί ένα πλέγμα πάνω στην 
οθόνη της κάμερας έτσι ώστε να μιμηθεί το πλέγμα του προσοφθάλμιου φακού που 
χρησιμοποιείται συνήθως πάνω στο μικροσκόπιο κατά την εκτίμηση της κινητικότητας 
(βλέπε Παράρτημα 7, Ενότητα Α7.5).  

Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν συστήματα CASA θα πρέπει να ακολουθούν τις 
διαδικασίες των κατασκευαστών για τη διενέργεια του ελέγχου ποιότητας. Αυτό συχνά 
περιλαμβάνει την αναπαραγωγή αποθηκευμένων εικόνων κινούμενων σπερματοζω-
αρίων που σημαίνονται να κολυμπούν με συγκεκριμένες ταχύτητες. 

 

7.7 Στατιστικές διαδικασίες για την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων 
των συστηματικών σφαλμάτων εντός και μεταξύ διαφορετικών εργαστη-
ριακών επιστημόνων 

Η δημιουργία και η ερμηνεία διαγραμμάτων ελέγχου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της διασφάλισης της ποιότητας στο εργαστήριο. Το ποια συστήματα QC θα χρησιμο-
ποιηθούν εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος και του διαθέσιμου υλικού.  

7.7.1 Η γραφική παράσταση Xbar 

Η γραφική παράσταση Xbar έχει σχεδιαστεί κυρίως για τον εντοπισμό τιμών που είναι 
πολύ διαφορετικές από την τιμή-στόχο ή προκαλούν την αύξηση της διακύμανσης. 
Τα συστηματικά σφάλματα μπορούν να ανιχνευθούν με διαδοχική μέτρηση των ίδιων 
δειγμάτων. Πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στο ίδιο δείγμα και οι 
μέσες τιμές σχεδιάζονται με βάση το χρόνο. Χρησιμοποιούνται συντηρημένα δείγματα 
στα οποία είναι γνωστή η αληθςή τιμή ή η τιμή στόχος, η οποία μπορεί να παρέχεται 
είτε από τον κατασκευαστή των δειγμάτων ελέγχου (εφόσον παρέχονται από το ε-
μπόριο) είτε από ένα πρόγραμμα EQC είτε να υπολογιστεί από πολλαπλές μετρήσεις 
του υλικού ποιότητας. 

Σχόλιο: Το διάγραμμα Xbar είναι λιγότερο ευαίσθητο από το διάγραμμα S για την εξα-
κρίβωση της ικανότητας των εργαστηριακών να παράγουν υψηλής αξίας αποτελέ-
σματα (βλέπε Ενότητα 7.7.2). Για να ελεγχθεί η μεταβλητότητα, το εύρος τιμών για 
κάθε δείγμα QC μπορεί να παρακολουθείται με ένα διάγραμμα S με παρόμοιο τρόπο 
με το γράφημα Xbar, όπου τα όρια προειδοποίησης και δράσης να έχουν οριστεί ανά-
λογα. 
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7.7.1 Υπολογισμός των ορίων ελέγχου για το διάγραμμα Xbar 

Μετριέται διαδοχικά μια σειρά δειγμάτων QC από το ίδιο παρασκεύασμα IQC. Μετά 
την ανάλυση των 10 πρώτων δειγμάτων, υπολογίζονται τα όρια ελέγχου για κάθε ερ-
γαστηριακό επιστήμονα. Αυτά απεικονίζουν το εύρος των επαναλαμβανόμενων με-
τρήσεων σε ένα δείγμα, για κάθε συγκεκριμένη διαδικασία που εκτελείται από τους 
ίδιους εργαστηριακούς. Οι εκτιμήσεις του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης ε-
παναλαμβάνονται μετά από κάθε 10 δείγματα και τα όρια ελέγχου επαναυπολογίζο-
νται τις νέες τιμές για το Xbar και το Sbar, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξαν προ-
βλήματα με το QC. Πριν από το τρέξιμο των δειγμάτων QC, θα πρέπει να γίνει μια 
νέα δεξαμενή και να αναλυθούν τα πρώτα 10 δείγματα της νέας παρτίδας μαζί με τα 
υπόλοιπα δείγματα της παλαιάς παρτίδας για να καθοριστούν νέα όρια ελέγχου. Οι 
παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ορίων ελέγχου παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 7.1. Στα Πλαίσια 7.2 και 7.3 παρουσιάζονται πραγγματικά πα-
ραδείγματα.  

 

Πίνακας 7.1 Παράγοντες για τον καθορισμό των ορίων ελέγχου για διαγράμματα Xbar και δια-
γράμματα S με βάση τη μέση τυπική απόκλιση (Sbar). 

 Όρια ελέγχου Xbar Όρια ελέγχου Sbar 

Αριθ-
μός 

εργα-
στη-

ριακών 
(n) 

SD Εκτί-
μηση 
(cn) 

Όριο 
προειδο-
ποίησης 

(A2) 

Ενεργό 
Όριο 
(A3) 

Χαμηλό 
Ενεργό 
Όριο 

(s0,999) 

Χαμηλό 
Όριο προ-
ειδοποίη-

σης (s0,975) 

Ανώτερο 
Όριο προ-
ειδοποίη-

σης 
(s0,025) 

Ανώτερο 
Ενεργό 
Όριο 

(s0,001) 

2 1,253 1,772 2,659 0,002 0,039 2,809 4,124 

3 1,128 1,303 1,954 0,036 0,180 2,167 2,966 

4 1,085 1,085 1,628 0,098 0,291 1,916 2,527 

5 1,064 0,952 1,427 0,160 0,370 1,776 2,286 

6 1,051 0,858 1,287 0,215 0,428 1,684 2,129 

7 1,042 0,788 1,182 0,263 0,473 1,618 2,017 

8 1,036 0,733 1,099 0,303 0,509 1,567 1,932 

9 1,032 0,688 1,032 0,338 0,539 1,527 1,864 

10 1,028 0,650 0,975 0,368 0,563 1,495 1,809 

 

Πλαίσιο 7.2 Προσδιορισμός των τιμών για τα όρια ελέγχου προειδοποίησης και δράσης ενός 
διαγράμματος Xbar 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συγκεντρώσεις σπέρματος που μετρήθηκαν από τέσσερις ερ-
γαστηριακούς σε 10 δείγματα QC από το ίδιο παρασκεύασμα IQC, μαζί με τον υπολογιζόμενο 
μέσο όρο και την τυπική απόκλιση για κάθε δείγμα. 

 

Δείγμα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Συγκέντρωση σπέρματος (106 σε mL) 

Εργαστη-
ριακός A: 38 35 40 34 38 36 44 43 39 43 

Εργαστη-
ριακός B: 42 36 42 40 40 40 43 43 46 40 
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Εργαστη-
ριακός C: 38 43 40 51 38 33 39 45 35 39 

Εργαστη-
ριακός D: 34 36 36 37 36 39 42 43 46 34 

  

Μέση τιμή 38,0 37,5 39,5 40,5 38 37,0 42 43,5 41,5 39,0 

SD 3,27 3,70 2,52 7,42 1,63 3,16 2,16 1,00 5,45 3,74 

 

Για τα 10 δείγματα QC, ο μέσος όρος των μέσων (Xbar) είναι: (38,0 + 37,5 + ... + 39,0)/10 = 39,7, 
και ο μέσος όρος των SDs (Sbar) είναι: (3,27 + 3,70 +... + 3,74)/10 = 3,40. 
 
Οι τιμές των συντελεστών A2,n και A3,n (βλέπε Πίνακα 7.1) για το n = 4 είναι 1,085 και 1,628, 
αντίστοιχα. Έτσι, τα όρια ελέγχου προειδοποίησης (δύο τυπικά σφάλματα από τον μέσο όρο) 
δίνονται από: 
Xbar ± A2,n × Sbar = 39,7 ± (1,085 × 3,40) = 39,7 ± 3,7 ή 36,0 και 43,3 × 106 ανά mL. 

Ομοίως, τα όρια ελέγχου δράσης (τρία τυπικά σφάλματα από τον μέσο όρο) δίνονται από: 

Xbar ± A3,n × Sbar = 39,7 ± (1,628 × 3,40) = 39,7 ± 5,5 ή 34,2 και 45,2 × 106 ανά mL. 

 

Πλαίσιο 7.3 Εναλλακτική μέθοδος για τον υπολογισμό των ορίων ελέγχου Xbar από την δεξα-
μενή τυπικών αποκλίσεων 

Η εκτίμηση της τυπικής απόκλισης μεταξύ εργαστηριακών μπορεί επιπλέον να υπολογιστεί 
πολλαπλασιάζοντας το Sbar με το cn (= 1,085 για το μέγεθος του δείγματος 4 [Πίνακας 7.1]) για 
να δώσει 3,69. Αυτό είναι κοντά στην άμεσα υπολογισμένη τιμή 3,84 της συνολικής τυπικής 
απόκλισης, s = √ ((s1

2 + s2
2 + ... + s10

2 )/10), όπου si είναι η τυπική απόκλιση του iου δείγματος 
QC. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των ορίων ελέγχου 
προειδοποίησης και δράσης απευθείας με 2 και 3 τυπικά σφάλματα (s/√n) σε κάθε πλευρά του 
μέσου όρου. Σε αυτό το παράδειγμα, τα όρια προειδοποίησης είναι 35,8 και 43,5 × 106 ανά mL 
και τα όρια δράσης είναι 33,9 και 45,5 × 106 ανά mL, αντίστοιχα - πολύ κοντά σε αυτά που 
λαμβάνονται με Sbar, A2,n και A1,n. 

7.7.1.2 Σχεδιασμός γραφήματος Xbar 

Κάθε εργαστηριακός πρέπει να αναλύει τα δείγματα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας 
(IQC) και να συνεισφέρει στη δημιουργία του διαγράμματος εσωτερικού ελέγχου ποι-
ότητας. Μόλις η αναλυτική μέθοδος τεθεί σε αποδεκτή μεταβλητότητα, τα δείγματα 
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να αναλύονται τακτικά και τα αποτελέσματα 
τους να συγκρίνονται με τις καθορισμένες τιμές. Αυτό γίνεται τοποθετώντας τις μέσες 
τιμές από κάθε δείγμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας για κάθε μία ανάλυση στο διά-
γραμμα ελέγχου και παρατηρώντας εάν βρίσκονται εκτός της καθορισμένης μεταβλη-
τότητας της μεθόδου στο εργαστήριο. Δείτε για παράδειγμα την Εικ. 7.1. 

Μπορούν να κατασκευαστούν διαγράμματα Xbar για να καθοριστούν τα όρια προειδο-
ποίησης και δράσης, για την αξιολόγηση της κινητικότητας, της μορφολογίας και της 
ζωτικότητας του σπέρματος, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται για τον 
υπολογισμό της συγκέντρωσης του σπέρματος, με τη διαφορά ότι στις προηγούμενες 
εκτιμώνται ποσοστά (βλέπε Ενότητα 7.8). 

Εικ. 7.1 Διάγραμμα Xbar για τη συγκέντρωση σπέρματος. Απεικονίζονται στο γράφημα οι μέσες 
τιμές για διαδοχικές μετρήσεις (Xbar) όπου φαίνεται η μέση τιμή στόχος (Xbar) και τα όρια προει-
δοποίησης και δράσης. 
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7.7.2 Το διάγραμμα S 

Αυτό το διάγραμμα εντοπίζει εάν οι εργαστηριακοί βγάζουν αποτελέσματα μεγάλης 
μεταβλητότητας. Πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και σχεδιάζο-
νται οι τυπικές αποκλίσεις ως προς το χρόνο. Δεδομένου ότι τα δείγματα ποιοτικού 
ελέγχου (QC) προέρχονται από την ίδια δεξαμενή (pool) δεν αναμένεται να υπάρχουν 
διαφορές στις τιμές μεταξύ των δειγμάτων, οπότε τυχόν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των εργαστηριακών θα υποδηλώνουν συστηματικό σφάλμα στην αξιολόγηση από έ-
ναν ή περισσότερους εργαστηριακούς. 

7.7.2.1 Υπολογισμός των ορίων ελέγχου του διαγράμματος S 

Τα όρια ελέγχου υπολογίζονται στο γράφημα S με τον ίδιο τρόπο με τα διαγράμματα 
Xbar. Ωστόσο, δεδομένου ότι η κατανομή της τυπικής απόκλισης δεν είναι συμμετρική, 
τα όρια προειδοποίησης και δράσης επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε η πιθανότητα 
κάθε παρατήρησης να βρίσκεται εκτός των ορίων ελέγχου να είναι ίδια με εκείνη του 
γραφήματος Xbar, εάν δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ακρίβεια ή την πιστότητα. Έτσι, 
τα όρια προειδοποίησης και δράσης θα βρίσκονται μεταξύ του 5% και 0,2. Αυτά τα 
όρια καθορίζονται από την κατανομή χ2, και οι παράγοντες s,n που χρησιμοποιούνται 
για τον πολλαπλασιασμό της μέσης τυπικής απόκλισης Sbar, δίνονται στον Πίνακα 
7.1. Στο Πλαίσιο 7.4 υπάρχει ένα πραγματικό παράδειγμα. Τα αποτελέσματα που 
βρίσκονται κάτω από τα κατώτερα όρια στο διάγραμμα S φανερώνουν μια απροσδό-
κητα μικρή μεταβλητότητα, η οποία μπορεί να υποδηλώνει μια πραγματική σύγκλιση 
των μετρήσεων των εργαστηριακών επιστημόμων του εργαστηρίου ή σκόπιμη έκ-
δοση παρόμοιων αποτελεσμάτων. 

Πλαίσιο 7. 4 Καθορισμός τιμών για τα όρια ελέγχου δράσης και προειδοποίσης από ένα διά-
γραμμα S 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από το Πλαίσιο 7.2, η μέση τυπική απόκλιση των δειγμά-
των Sbar είναι 3,40 x 106 ανά mL 

Οι τιμές για sa,n για n = 4 προέρχονται από τον Πίνακα 7.1 και δίνουν: 

το κατώτερο όριο δράσης Sbar × s0.999,4 = 3,40 × 0,098 = 0,33 × 106 ανά mL 

το κατώτερο όριο προειδοποίησης Sbar × s0.975,4 = 3,40 × 0,291 = 0,99 × 106 ανά mL 

το ανώτερο όριο προειδοποίησης Sbar × s0.025,4 = 3,40 × 1,916 = 6,51 × 106 ανά mL 

το ανώτερο όριο δράσης Sbar × s0.001,4 = 3,40 × 2,527 = 8,59 × 106 ανά mL. 
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7.7.2.2 Σχεδιάζοντας το διάγραμμα S 

Οι διαδοχικές τιμές τυπικής απόκλισης τοποθετούνται πάνω σε ένα διάγραμμα ελέγ-
χου ώστε να προσδιοριστεί εάν βρίσκονται εκτός της μεταβλητότητας που καθορίστηκε 
για τη μέθοδο του εργαστηρίου. Βλέπε το παράδειγμα στην Εικόνα 7.2. 

Μπορούν να κατασκευαστούν διαγράμματα S, και να οριστούν αντίστοιχα όρια προει-
δοποίησης και ελέγχου, για την αξιολόγηση της κινητικότητας, της μορφολογίας και της 
ζωτικότητας του σπέρματος. Ακολουθούνται τα βήματα που περιγράφονται για τη συ-
γκέντρωση του σπέρματος, με τη διαφορά ότι εδώ χρησιμοποιούνται ποσοστά (βλέπε 
Ενότητα 7.8). 

 

Eικ. 7.2 Διάγραμμα S για τη συγκέντρωση του σπέρματος.  

Οι τυπικές αποκλίσεις διαδοχικών μετρήσεων (◊) απεικονίζονται σε ένα γράφημα που 
δείχνει τη μέση τιμή που μετρήθηκε προηγουμένως (Sbar) και τα όρια προειδοποίησης 
και ελέγχου. 

 

 

 

7.8 Έλεγχος Ποιότητας για τιμές ποσοστών 

Όταν τα σπερματοζωάρια ταξινομούνται σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες (όπως 
για παράδειγμα φυσιολογική ή ανώμαλη μορφολογία, προοδευτική ή μη προοδευ-
τική κινητικότητα, ζωντανά ή νεκρά), το τυπικό σφάλμα του εκτιμώμενου ποσοστού 
σε κάθε κατηγορία εξαρτάται από το πραγματικό, αλλά άγνωστο, ποσοστό καθώς 
και από τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που μετρήθηκαν (Ν). 

Η κοινή κατά προσέγγιση εκτίμηση του τυπικού σφάλματος ενός ποσοστού p, είναι 
√ (p (100 – p) / N) για τιμές εύρους από 20 έως 80%. Εκτός αυτού του εύρους, η 
καταλληλότερη μέθοδος υπολογισμού είναι η γωνιακή μετατροπή (τετραγωνική ρίζα 
τόξου ημιτόνου), z = sin-1√ (p/100), για το οποίο η τυπική απόκλιση είναι 1/(2√ N) 
ακτίνια, δηλαδή εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που μετρή-
θηκαν και όχι από το πραγματικό ποσοστό (Kuster et al., 2004). 

Ενώ η τυπική απόκλιση των μεμονωμένων μετρήσεων θα πρέπει να είναι κοντά σε 
αυτές τις τιμές, η μέση τυπική απόκλιση (Sbar) θα υπερβεί το 2,5%, λόγω της πρό-
σθετης διακύμανσης που υπάρχει μεταξύ των εργαστηριακών που κάνουν τις μετρή-
σεις. Σε αυτήν την περίπτωση ο στόχος θα είναι η μείωση του Sbar. 
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7.9 Αξιολόγηση διαγραμμάτων ελέγχου Xbar και S 

Οι τεχνολόγοι και ο επόπτης του εργαστηρίου πρέπει να ελέγχουν μαζί τα διαγράμ-
ματα ελέγχου. Αν οι τιμές ελέγχου δεν είναι αποδεκτές θα πρέπει να γίνει μια συστη-
ματική αξιολόγηση ολόκληρης της διαδικασίας για να βρεθούν οι πιθανές πηγές με-
ταβολής. 

 7.9.1 Πώς να αναγνωρίσετε τιμές εκτός των ορίων ελέγχου 

Υπάρχουν βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση του ελέγχου 
ποιότητας των διαδικασιών. Τα διαγράμματα QC πρέπει να εξετάζονται υπό το φως 
αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, και να γίνονται διορθωτικές ενέργειες όταν εν-
δείκνυται. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια για να θεωρηθεί μια μέθοδος ότι είναι εκτός 
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 

• Μία μοναδική τιμή ελέγχου βρίσκεται εκτός των ορίων ελέγχου 3 SD. Αυτός είναι 
ο απλούστερος κανόνας, και εφαρμόζεται παγκοσμίως. Υποδηλώνει μια ξαφνική 
μεγάλη αλλαγή στη διαδικασία. 

• Δύο από τρεις συνεχόμενες τιμές ελέγχου βρίσκονται εκτός των ορίων ελέγχου. 

• Τέσσερις από πέντε συνεχόμενες τιμές ελέγχου βρίσκονται εκτός των προειδοποι-
ητικών ορίων ελέγχου. 

• Δύο συνεχόμενες τιμές ελέγχου βρίσκονται πάνω από το άνω ή κάτω από το κάτω 
προειδοποιητικό όριο ελέγχου. 

• Δύο συνεχόμενες τιμές ελέγχου βρίσκονται η μία πάνω από το άνω και η άλλη 
κάτω από το κάτω προειδοποιητικό όριο ελέγχου. 

• Οχτώ συνεχόμενες τιμές είναι στην ίδια πλευρά της κεντρικής γραμμής. Αυτός ο 
κανόνας είναι ιδιαίτερα αγαπητός επειδή είναι εύκολος στην εφαρμογή και ευαί-
σθητος σε σταδιακές μετατοπίσεις ή εκτροπές οι οποίες ενδεχομένως να διαφύ-
γουν από τον πρώτο κανόνα.  

Στην πράξη εφαρμόζονται ο πρώτος και ο τελευταίος κανόνας. Αν το δείγμα QC «α-
πορριφθεί», η ευαισθησία του συναγερμού σε διαφορετικούς τύπους σφάλματος (τυ-
χαίο ή συστηματικό) είναι αυτή που θα καθοδηγήσει την έρευνα προς πιθανές αιτίες 
(βλέπε Πλαίσιο 7.5). Ο διευθυντής του εργαστηρίου πρέπει να ελέγχει τακτικά τα α-
ποτελέσματα του QC.  

Πλαίσιο 7.5 Βασικοί κανόνες ελέγχου για διαγράμματα QC 

Κριτήριο ελέγχου Υποδεικνυόμενο 
σφάλμα 

Μία τιμή ελέγχου εκτός των ορίων δράσης Τυχαίο 

Δύο από τρεις τιμές ελέγχου εκτός των ορίων ελέγχου δράσης Συστηματικό 

Τέσσερις από πέντε τιμές ελέγχου εκτός των προειδοποιητικών ορίων ελέγχου  Συστηματικό 

Δύο συνεχόμενες τιμές ελέγχου, και οι δύο πάνω ή και οι δύο κάτω από το 
άνω/κάτω προειδοποιητικό όριο 

Συστηματικό 

Δύο συνεχόμενες τιμές ελέγχου, η μία πάνω και η άλλη κάτω από το άνω/κάτω 
προειδοποιητικό όριο 

Τυχαίο 

Οχτώ συνεχόμενες τιμές ελέγχου, όλες πάνω ή όλες κάτω από τη μέση τιμή Συστηματικό 

  

7.9.2 Αιτίες για τιμές εκτός ορίων ελέγχου 

Τα σήματα του QC πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά και να ανιχνεύεται έγκαιρα 
οποιοδήποτε λάθος στη διαδικασία. Στα πιθανά λάθη περιλαμβάνονται: 

• ανεπαρκής ανάμειξη του δείγματος (συμβαίνει συχνά σε ιξώδη και δείγματα με 
πολλές συγκολλήσεις), 

• άγχος του προσωπικού (π.χ. λάθη στη δειγματοληψία ή στις μετρήσεις), 
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• κακή τεχνική (π.χ. απρόσεκτο πιπετάρισμα ή χειρισμός κατά τη διάρκεια της προ-
ετοιμασίας της αντικειμενοφόρου πλάκας ή του θαλάμου) (βλέπε Ενότητα 7.13), 

• ανεπαρκής εκπαίδευση (π.χ. συστηματικές διαφορές στην αναγνώριση των σπερ-
ματοζωαρίων στην εκτίμηση της μορφολογίας, στην αξιολόγηση των ροζ και λευ-
κών κεφαλών σπερματοζωαρίων ή των περιελιγμένων ουρών σπερματοζωαρίων 
για τη ζωτικότητα του σπέρματος, και στην μέτρηση των κινητών σπερματοζωα-
ρίων﮲μεροληψία από σταθερά υπολογιστικά σφάλματα) (βλέπε Ενότητα 7.13), 

• διακύμανση των οργάνων (π.χ. χαλασμένες ή μη καλιμπραρισμένες αυτόματες 
πιπέτες, οι οποίες μπορούν να μειώσουν την αναπαραγωγιμότητα κατά την διάρ-
κεια της δειγματοληψίας και της αραίωσης, μη ευθυγραμμισμένα μικροσκόπια, τα 
οποία μπορούν να μειώσουν την οπτική καθαρότητα και να εμποδίσουν τη σωστή 
βαθμολόγηση της ζωτικότητας ή της μορφολογίας, ανακριβείς ζυγαριές ή ογκομε-
τρικοί κύλινδροι) (βλέπε Παράρτημα 7, Ενότητα Α7.8), 

• αλλοίωση των δειγμάτων QC, 

• αλλαγές στον εξοπλισμό, ειδικότερα των πιπετών και των θαλάμων μέτρησης, 

• αλλαγές στις διαδικασίες ή στο περιβάλλον του εργαστηρίου.  

7.9.3 Διορθωτικές ενέργειες όταν οι τιμές είναι εκτός ορίων 

Όταν τα αποτελέσματα είναι εκτός των ορίων ελέγχου, πρέπει να καταγράφεται η πι-
θανή αιτία και η διορθωτική δράση. Αν το πρόβλημα δεν είναι προφανές, ξανα-ανα-
λύστε τα δείγματα QC για να ελέγξετε αν το πρώτο αποτέλεσμα ήταν πράγματι εκτός 
ορίων. Αν το αποτέλεσμα QC παραμένει εκτός ορίων ελέγχου, η αιτία πρέπει να βρε-
θεί και να διορθωθεί πριν εκτελεστούν περαιτέρω δοκιμασίες. 

Να κάνετε αυτό: 

• Δημιουργήστε ένα διάγραμμα ροής για ολόκληρη την διαδικασία, βήμα προς βήμα. 
Τα SOP και οι Πίνακες 7.2-7.5 μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. 

• Από το διάγραμμα ροής, αναγνωρίστε περιοχές πιθανής μεταβολής, βρείτε πιθα-
νές αιτίες και αναπτύξτε ένα σχέδιο για να εξαληφθεί η μεταβολή. 

• Συλλέξτε περισσότερα δεδομένα, φτιάξτε νέα διαγράμματα ελέγχου και ελέγξτε τα 
για να βρείτε αν η μεταβλητότητα είναι αποδεκτή για τη διαδικασία. Αυτή η ακο-
λουθία της αναγνώρισης ενός προβλήματος, της ανάπτυξης και της δοκιμής μιας 
υπόθεσης, και της επαναξιολόγησης της διαδικασίας είναι γνωστή ως κύκλος 
Deming ή PDCA (plan: σχεδίασε, do: κάνε, check: έλεγξε, act: δράσε). 

 
7.10 Στατιστικές διαδικασίες για την ανάλυση και την καταγραφή της μεταβλητότητας μεταξύ 
εργαστηριακών επιστημόνων. 

Οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (QC) που βασίζονται στην αξιολόγηση νωπών δειγ-
μάτων σπέρματος είναι παρόμοιες με αυτές των συντηρημένων δειγμάτων και επι-
τρέπουν τον υπολογισμό της μεταβλητότητας κάθε ατόμου του εργαστηρίου ή μεταξύ 
των ατόμων του εργαστηρίου. Ωστόσο, καθώς η αληθής τιμή είναι άγνωστη, το διά-
γραμμα Χbar δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν μπορεί να υπολογιστεί το συστη-
ματικό σφάλμα των εργαστηριακών επιστημόνων. Εδώ, οι κύριες διαδικασίες ελέγχου 
ποιότητας είναι το διάγραμμα S για την αξιολόγηση της μεταβλητότητας μεταξύ των 
εργαστηριακών επιστημόνων, και η ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA) δύο παρα-
γόντων για την αξιολόγηση συστηματικών διαφορών μεταξύ των εργαστηριακών επι-
στημόνων μετά από κάθε 5 ή 10 δείγματα ελέγχου ποιότητας. 

7.10.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων από δύο ή περισσότερους εργαστηριακούς επιστήμονες  

Τα αποτελέσματα δύο ή περισσοτέρων εργαστηριακών μπορούν να αξιολογηθούν με 
πολλούς τρόπους. 

• Σχεδιάζοντας διάγραμμα διαφορών μεταξύ των δύο εκτιμήσεων και του μέσου ό-
ρου τους (Bland & Altman, 1986). Η σύγκριση των εκτιμήσεων της συγκέντρωσης 
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σπερματοζωαρίων του ίδιου δείγματος με δύο διαφορετικές μεθόδους γίνεται με 
παρόμοιο διάγραμμα με αυτό της Εικ.7.3, όπου συγκρίνονται οι εκτιμήσεις της κι-
νητικότητας των σπερματοζωαρίων μεταξύ ενός εργαστηριακού και ενός υπολο-
γιστή.  

 

Εικ. 7.3 Ένα σχεδιάγραμμα Bland-Altman για τις δια χειρός (manual) και CASA εκτιμήσεις του 
ποσοστού προοδευτικής κινητικότητας των σπερματοζωαρίων.  

Το σχεδιάγραμμα αναπαριστά τη διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων (δια 
χειρός - CASA) προς τον μέσο όρο ([δια χειρός + CASA]/2). 

 

• Υπολογίζοντας τη μέση τιμή και το SD των διαφορών (συγκρίσεις ανά ζεύγη). Όταν δύο 
εργαστηριακοί επιστήμονες αναλύουν το ίδιο δείγμα θα πρέπει η διαφορά μεταξύ των 
μέσων τιμών να είναι μηδέν. Οποιαδήποτε σημαντική διαφορά από το μηδέν, όπως 
υπολογίζεται με το t-test ανά ζεύγη, υποδηλώνει στατιστικό σφάλμα (συστηματική δια-
φορά) μεταξύ των δύο εργαστηριακών επιστημόνων. 

• Σχεδιασμός των αποτελεσμάτων του ενός δείγματος έναντι του άλλου (διάγραμμα 
Youden). Η σύγκριση των εκτιμήσεων της συγκέντρωσης δύο διαφορετικών εργαστη-
ριακών επιστημόνων όπου ο καθένας εξετάζει δύο διαφορετικά δείγματα, θα έχει την 
μορφή ενός σχεδιαγράμματος παρόμοιου με αυτό της Εικ. 7.4. Με αυτό τον τρόπο 
μπορούν να αναπαρασταθούν οι τιμές δύο δειγμάτων από κάθε εργαστηριακό επιστή-
μονα (IQC) και κάθε διαγνωστικό κέντρο (EQC). Οι διακεκομμένες οριζόντιες και κάθε-
τες γραμμές υποδεικνύουν τα όρια εμπιστοσύνης 95% των αποτελεσμάτων από έμπει-
ρους εργαστηριακούς επιστήμονες (IQC) ή εργαστήρια αναφοράς (EQC). Η περιοχή η 
οποία ορίζεται από τη διασταύρωση αυτών των γραμμών, αποτελεί το «παράθυρο στό-
χου» μέσα στο οποίο πρέπει να πέφτουν όλες οι τιμές. Όταν η τιμή από το ένα δείγμα 
είναι μέσα στο σωστό εύρος και η τιμή αλλά όχι και η τιμή του άλλο δείγματος αυτό 
θεωρείται τυχαίο σφάλμα (σημειώνεται με 1). Στα συστηματικά σφάλματα τα αποτελέ-
σματα και των δύο δειγμάτων είτε είναι πολύ υψηλά (πάνω δεξιό πλαίσιο, σημειώνεται 
με 2) είτε πολύ χαμηλά (κάτω αριστερό πλαίσιο, σημειώνεται με 2). Τα τυχαία σφάλ-
ματα συμβάλλουν συνήθως στο να είναι το ένα δείγμα πολύ χαμηλό και το άλλο πολύ 
υψηλό (σημειώνεται με 3). 

 

Εικ. 7.4. Διάγραμμα Youden αποτελεσμάτων συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων.  
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Αναπαρίστανται τα αποτελέσματα των αναλύσεων δύο δειγμάτων (Α, Β) από διαφορετικούς 
εργαστηριακούς επιστήμονες. Τα αποτελέσματα κάθε εργαστηριακού επιστήμονα (ή μεμονω-
μένου εργαστηρίου στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας) μπορούν να παρουσιαστούν με διαφο-
ρετικά σύμβολα και χρώματα. Τα αποτελέσματα στο πλαίσιο που σημειώνονται με ② οφείλο-
νται πιθανότατα σε συστηματικά σφάλματα ενώ εκείνα που βρίσκονται στα πλαίσια που ση-
μειώνονται με ① και ③ οφείλονται πιθανότατα σε τυχαία σφάλματα. 

 

• Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων. Αυτή η τεχνική περιγράφεται σε πολλά 
εγχειρίδια στατιστικής (π.χ. Armitage et al., 2002) και είναι διαθέσιμη σε λογισμικά 
στατιστικής μαζί με στατιστικές δοκιμές για την σημαντικότητα των διαφορών με-
ταξύ εργαστηριακών επιστημόνων. Όπως και με την παραπάνω σύγκριση ανά 
ζεύγη, οι διαφορές μεταξύ όλων των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών επιστη-
μόνων θα πρέπει να είναι μηδέν. Έτσι, υπολογίζονται οι διαφορές του δείγματος 
κάθε εργαστηριακού επιστήμονα από τη μέση τιμή και για κάθε εργαστηριακό επι-
στήμονα υπολογίζεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση αυτών των διαφορών. 
Οι εργαστηριακοί επιστήμονες ενημερώνονται εάν το bias τους δηλαδή η απόλυτη 
τιμή της διαφοράς είναι πάνω από 3 τυπικά σφάλματα από την μέση διαφορά. 

• Μια τυπική στατιστική δοκιμή για τις διαφορές μεταξύ εργαστηριακών επιστημό-
νων βασίζεται στο F-test του πίνακα διακύμανσης της ανάλυσης δύο παραγόντων, 
το οποίo μπορεί να ληφθεί απευθείας από τα περισσότερα στατιστικά προγράμ-
ματα. Το σφάλμα της τετραγωνικής ρίζας της μέσης τιμής είναι η τετραγωνική ρίζα 
των καταλοίπων της, ή λανθασμένα, το μέσο τετράγωνο από τις αναλύσεις του 
πίνακα διακύμανσης. Μέσες διαφορές μεγαλύτερες από 2,5 τυπικές αποκλίσεις 
είναι απίθανο να οφείλονται μόνο στη τυχαία μεταβολή (<1,2%). Είτε οι διαφορές 
μεταξύ των εργαστηριακών επιστημόνων είναι σημαντικές είτε όχι, είναι απαραί-
τητο να ελέγξετε τους μέσους όρους ή τις μέσες διαφορές των εργαστηριακών ε-
πιστημόνων για να προσδιορίσετε ποιες είναι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες. 
Δεν παρέχουν όλα τα πακέτα υπολογιστών την τυπική απόκλιση των διαφορών 
μεταξύ των εργαστηριακών επιστημόνων η οποία μπορεί να χρειαστεί να υπολο-
γιστεί ξεχωριστά. Ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των εργαστηριακών επιστημόνων 
θα πρέπει να απαιτούν την αναθεώρηση όλων των διαδικασιών για να διαπιστωθεί 
πως μπορεί να βελτιωθεί η σταθερότητα. 

Το πραγματικό παράδειγμα του Πλαισίου 7.6 δείχνει πως υπολογίζεται άμεσα το τυ-
πικό σφάλμα των διαφορών μεταξύ των εργαστηριακών επιστημόνων κατά τον υπο-
λογισμό της συγκέντρωσης του σπέρματος και εκτιμά εάν αυτές οι διαφορές είναι με-
γαλύτερες από τις αναμενόμενες της τυχαίας διακύμανσης. Όταν εκτελούνται υπολο-
γισμοί απευθείας από τις παρατηρήσεις θα πρέπει να διατηρείται ένας επαρκής αριθ-
μός δεκαδικών ψηφίων προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα από τη στρογγυλο-
ποίηση. 
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7.10.2 Παρακολούθηση μηνιαίων μέσων όρων 

Ενώ οι βασικές διαδικασίες IQC βασίζονται στην εκτίμηση των διαφορών μεταξύ δια-
φορετικών εργαστηριακών επιστημόνων, ο έλεγχος των τάσεων στα αποτελέσματα 
των αναλύσεων σπέρματος μπορούν να δώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες. 

Οι μέσες τιμές κάθε μεταβλητής για όλους τους ασθενείς που εξετάστηκαν σε μια συ-
γκεκριμένη περίοδο (π.χ. μηνιαία) μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γρά-
φημα Xbar , με όρια προειδοποίησης και δράσης 2 και 3 τυπικά σφάλματα σε κάθε 
πλευρά της μέσης τιμής. Το τυπικό σφάλμα μπορεί να εκτιμηθεί από την τυπική από-
κλιση των αρχικών παρατηρήσεων διαιρούμενη με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού 
των αναλύσεων σπέρματος σε κάθε διάστημα, ή απευθείας από την κατανομή της 
μέσης τιμής. Τα όρια ελέγχου θα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά χρησιμοποιώντας 
τις παρατηρήσεις τουλάχιστον 6 μηνών. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 20 αποτε-
λέσματα για κάθε μέσο όρο. Έτσι ένα μικρό εργαστήριο μπορεί να χρειαστεί να συ-
γκεντρώσει αποτελέσματα για τουλάχιστον ένα μήνα. Οι βελτιώσεις της μεθόδου πε-
ριλαμβάνουν την παρακολούθηση των μηνιαίων μέσων τιμών των ασθενών με φυ-
σιολογικές τιμές, και την χρήση διαγραμμάτων με αθροιστικά αθροίσματα (CUSUM) 
για την ταχεία ανίχνευση οποιασδήποτε συστηματικής απόκλισης από τον μέσο όρο 
(Barnett, 1979). 

Οι αποκλίσεις από τις αναμενόμενες τιμές ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν κάποια δια-
φορετικά χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων (εξαρτώμενες από το χρόνο μεταβολές 
των παραμέτρων σπέρματος των εξεταζομένων ανδρών, αλλαγή του αριθμού των 
επαναλαμβανόμενων εξετάσεων στους ίδιους άνδρες, αλλαγή του τύπου των ανδρών 
αναφοράς ως προς τον τύπο υπογονιμότητας) ή τεχνικών παραγόντων (αλλαγή του 
εργαστηριακού προσωπικού, αλλαγή του εργαστηριακού εξοπλισμού, εποχιακές με-
ταβολές της θερμοκρασίας κ.λπ.) 

7.11 Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας 

Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας (External Quality Control ή EQC) αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι του συνολικού ελέγχου ποιότητας (Cekan et al., 1995) που ελέγχει 
τα εργαστηριακά αποτελέσματα, ενώ η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας (External 
Quality Assessment ή EQA) ελέγχει όλες τις εργαστηριακές δοκιμασίες που σχετίζο-
νται με την συλλογή και αναφορά δεδομένων και εξασφαλίζει ότι οι εργαστηριακές 
διαδικασίες βρίσκονται υπό έλεγχο. H EQA επιτρέπει σε ένα εργαστήριο να συγκρίνει 
τα αποτελέσματα του με τα αποτελέσματα άλλων εργαστηρίων. Επιτρέπει την αξιο-
λόγηση και τη σύγκριση διαφορετικών μεθόδων σε κλίμακα που είναι αδύνατο να ε-
φαρμοστεί από το ίδιο το εργαστήριο με δικούς του πόρους. 

Οι EQC και IQC είναι συμπληρωματικές μέθοδοι. Η EQC μπορεί να αποκαλύψει προ-
βλήματα σχετιζόμενα με την ακρίβεια τα οποία ενδέχεται να μην εντοπιστούν από την 
IQC αν τα δείγματα ελέγχου δεν έχουν επιλεγεί σωστά. Η EQC έχει το πλεονέκτημα 
πως επιτρέπει στο εργαστήριο να παρακολουθήσει την ακρίβεια και σταθερότητα των 
μεθόδων του (Plaut & Westgard, 2002). Ωστόσο, δεδομένου ότι τα δείγματα της EQC 
είναι προφανώς εξωτερικής προέλευσης, χρειάζεται να γίνεται η διαχείριση τους με 
ειδικό τρόπο. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
παρόμοια επεξεργασία με τα δείγματα ρουτίνας. 

Πλαίσιο 7.6 Αξιολόγηση συστηματικών διαφορών μεταξύ των τεχνικών 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συγκεντρώσεις σπέρματος που υπολογίζονται από τρεις ερ-
γαστηριακούς σε πέντε δείγματα QC. Συγκέντρωση σπέρματος (106 ανά mL). 
 

Δείγμα 1 2 3 4 5 

Εργαστηριακός Α 108 45 100 50 92 

Εργαστηριακός Β 103 47 102 50 96 

Εργαστηριακός Γ 104 46 89 41 88 

Μέση τιμή δείγματος  105 46 97 47 92 
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Οι διαφορές από το μέσο δείγμα (dij) υπολογίζονται αφαιρώντας το μέσο δείγμα σπέρματος 
από κάθε παρατήρηση: 
 

Δείγμα 1 2 3 4 5 

Εργαστηριακός Α 3 -1 3 3 0 

Εργαστηριακός Β -2 1 5 3 4 

Εργαστηριακός Γ -1 0 -0,8 -6 -4 

 

Υπολογίζονται για κάθε εργαστηριακό η μέση τιμή mj = Σidij/n, και η τυπική απόκλιση 𝑠𝑗 =

 √(𝛴𝑖 𝑑𝑖𝑗2 /(𝑛−1) ) κάθε εργαστηριακού, όπου n είναι ο αριθμός των δειγμάτων σπέρματος. 

 

  Μέση (mj) SD(Sj) 
Μέση τιμή / Τυπικό σφάλμα 

(mj/se(mj)) 

Εργαστηριακός Α 1,6 1,949 1,836 

Εργαστηριακός Β 2,2 2,775 1,773 

Εργαστηριακός Γ -3,8 3,347 -2,539 

 
Για τον εργαστηριακό Γ, η μέση διαφορά από τον δειγματικό μέσοι -3,8 × 106 ανά mL, ή 5,7 (-
3,8 - (1,6 + 2,2)/2) × 106 ανά mL λιγότερα από τον μέσο όρο των άλλων δύο εργαστηριακών. 
Για να εκτιμήσετε εάν ο βαθμός υποεκτίμησης οφείλεται σε τυχαία διακύμανση υπολογίστε το 

τετράγωνο της μέσης ρίζας του σφάλματος �̂� = √(𝛴𝑖 𝑑𝑖𝑗2 /(𝑡−1) ) όπου t ο αριθμός των εργαστη-

ριακών, υπολογίζεται από τις τυπικές αποκλίσεις των διαφορών των εργαστηριακών. Σε αυτό 
το παράδειγμα έχουμε �̂� = 3,369 × 106 ανά mL. Το τυπικό σφάλμα της μέσης διαφοράς κάθε 

εργαστηριακού δίνεται από το se(mj) = �̂� √(
1−
1

𝑡

𝑛
) ή 1,230 × 106 /mL.  

Η απόλυτη τιμή της μέσης διαφοράς του εργαστηριακού Γ (3,8 × 106 ανά mL) είναι μεγαλύτερη 
από 3 τυπικά σφάλματα και, ως εκ τούτου, διαφέρει σημαντικά από την αναμενόμενη τιμή μηδέν 
(υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν συστηματικές διαφορές μεταξύ των εργαστηριακών). 

Μία συνηθισμένη δοκιμασία για τον έλεγχο ποιότητας της εργασίας των εργαστηριακών είναι η 
δοκιμασία F από την ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (two way ANOVA) για εργαστη-
ριακούς και δείγματα QC. Παρακάτω δίνεται ο πίνακας της ανάλυσης δύο παραγόντων για τις 
συγκεντρώσεις σπερματοζωαρίων του προηγούμενου πίνακα. 

Πηγή (source) 
Άθροισμα τετρα-
γώνων (sum of 

squares) 

Βαθμοί ε-
λευθερίας 
(degrees 
of free-
dom) 

Μέση τιμή 
τετραγώ-

νων 
Mean 
square 

Tιμή F  
(F-ratio) 

Tιμή P (P-
value) 

Δείγματα QC 9807,6 4 2451,90 216,03 <0,001 

Εργαστηριακοί 109,2 2 54,60 4,81 0,042 

Σφάλμα (error) 90,8 8 11,35   

Σύνολο (total) 10007,6 14    

 

Η ρίζα του μέσου τετραγώνου του σφάλματος είναι √11,33  = 3.369 × 106 ανά mL, ίδια τιμή με 
εκείνη που λήφθηκε παραπάνω. Όπως αναμενόταν, οι διαφορές μεταξύ των δειγμάτων QC 
είναι πολύ μεγάλες (Ρ <0,001) αφού λαμβάνονται από διαφορετικά δείγματα φρέσκου 
σπέρματος. Η δοκιμή F για τις διαφορές μεταξύ των εργαστηριακών (F = 4,81 με 2 και 8 
βαθμούς ελευθερίας, P = 0,042) είναι σημαντική στο επίπεδο 0,05 και υποδηλώνει ότι αυτές οι 
διαφορές είναι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες από την τυχαία διακύμανση. 
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Πλαίσιο 7.7 Τα κύρια χαρακτηριστικά των διαδικασιών IQC 

Διαδικασία  
Σφάλματα που 
ανιχνεύονται 

Υλικά QC 
Αριθμός εργαστηριακών  
επιστημόνων 

Xbar chart 
Μεροληψία, Ακρίβεια, 
Συνολική Μεταβλητό-
τητα 

Συντηρημένο Ένας, πολλοί 

S chart Μεροληψία/πιστότητα Συντηρημένο/νωπό Πολλοί 

Two-way 
ANOVA 

Μεροληψία/πιστότητα Συντηρημένο/νωπό Πολλοί 

Bland–Altman Μεροληψία/πιστότητα Συντηρημένο/νωπό Δύο 

Paired tests Μεροληψία/πιστότητα Συντηρημένο/νωπό Δύο 

Youden plots Μεροληψία/πιστότητα Συντηρημένο/νωπό Πολλοί 

 

Ο EQC περιλαμβάνει προγράμματα σύγκρισης των τιμών ομαδοποιημένων 
εργαστηρίων (peer comparison) και ελέγχου επαγγελματικής επάρκειας (proficiency 
testing programmes) κατά τα οποία επιλεγμένα δείγματα, κατά γενική παραδοχή 
πανομοιότυπα, στέλνονται σε όλα τα συνεργαζόμενα εργαστήρια για ανάλυση 
(Cembrowski & Carey, 1989). Τα εργαστήρια, υποβάλλουν τα αποτελέσματα τους σε 
ένα κεντρικό φορέα όπου τα δεδομένα ελέγχονται αρχικά για ακραίες τιμές και στη 
συνέχεια υπολογίζονται οι μέσες και τυπικές αποκλίσεις ώστε να προσδιοριστεί η 
απόδοση των συμμετεχόντων εργαστηρίων. Στο Παράρτημα 8 δίνεται κατάλογος 
κρατικών φορέων EQC. among technicians 

7.11.1 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (External Quality Control ή 
EQC) 

Τα σχήματα EQC παρέχουν στα εργαστήρια πληροφορίες τόσο για τα δικά τους α-
ποτελέσματα όσο και για τα άλλα συμμετέχοντα εργαστήρια. Θα πρέπει να είμαστε 
σίγουροι εάν οι συγκεκριμένες τιμές - στόχοι ελήφθησαν με ακριβείς υπολογισμούς 
π.χ. πολλαπλών μετρήσεων της συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων με αιμοκυτταρό-
μετρο ή μετρήσεωνς της κινητικότητας του σπέρματος από συστήματα CASA καθώς 
και αν τα αποτελέσματα προέρχοτναι από εργαστήρια αναφοράς ή οι τιμές στόχοι 
είναι οι περικομμένες μέσες τιμές όλων των συμμετεχόντων εργαστηρίων.Τα αποτε-
λέσματα παρουσιάζονται συχνά γραφικά, όπως σε ένα ιστόγραμμα. Εάν σε πολλές 
περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ίδιο δείγμα EQC θα πρέπει να υπολογιστεί η έλλειψη 
ακρίβειας (bias) και διακύμανσης των εργαστηριακών του αποτελεσμάτων. 

Όταν χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις δύο δείγματα κατασκευάζεται συχνά γράφημα 
Youden στο οποίο οι τιμές από κάθε δείγμα απεικονίζονται στους άξονες x και y 
(βλέπε Εικ. 7.4). Ο βαθμός διαφοράς των διαφορετικών εραστηρίων μεταξύ τους φαί-
νεται καθαρά από την διασπορά και την κατανομή των τιμών του γραφήματος. Πρό-
σθετα δεδομένα μπορούν να οπτικοποιηθούν, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικά σύμβολα ή χρώματα να υποδειχθεί η χρήση διαφορετικών μεθόδων (θά-
λαμοι μέτρησης, χρώσεις ή κριτήρια αξιολόγησης) ή τα διαφορετικά εργαστήρια. 

Όταν διανέμονται περισσότερα από δύο δείγματα, μπορεί να εφαρμοστούν διάφοροι 
τύποι για την έλλειψη ακρίβειας ή bias (διαφορά από την αληθή τιμή). Αυτοί περιλαμ-
βάνουν: 

• O δείκτης βαθμολογίας bias (Bias Index Score ή BIS): το bias διαιρείται με έναν 
επιλεγμένο συντελεστή διακύμανσης x 100, μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός. 

• Ο δείκτης βαθμολογίας διακύμανσης (Variance Index Score ή VIS): είναι παρό-
μοιος με το BIS αλλά είναι πάντα θετικός. 
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• Οι τρεχούμενες μέσες τιμές αξιολόγησης Mean Running Bias Index Score ή 
MRBIS και Mean Running Variance Index Score ή MRVIS, που βοηθούν στην 
επιβεβαίωση τάσεων. 

Χαμηλό MRBIS και χαμηλό MRVIS υποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα προσεγγίζουν 
τις αληθείς τιμές. Χαμηλό MRBIS και υψηλό υποδεικνύουν τυχαίο σφάλμα. Υψηλό 
MRBIS και υψηλό MRVIS υποδεικνύουν συστηματικό σφάλμα. Τα αποτελέσματα α-
ναφέρονται ως επιτυχημένα/ανεπιτυχή με κάποια κλίμακα και είναι χρήσιμα για την 
εσωτερική επιθεώρηση και πιστοποίηση του εργαστηρίου. 

Ένας απλός τρόπος παρακολούθησης της απόδοσης είναι να σχεδιαστούν τα απο-
τελέσματα κάθε εργαστηρίου (στον άξονα y) έναντι της τιμής στόχου (στον άξονα x). 
Αυτό δείχνει με σαφήνεια πόσο κοντά στη γραμμή στόχο πέφτουν οι τιμές του εργα-
στηρίου. Εναλλακτικά, οι διαφορές από τις τιμές-στόχους μπορούν να αναπαραστα-
θούν στη γραφική παράσταση Bland–Altman (βλέπε Εικ. 7.3). 

7.11.2 Απαντήσεις για αποτελέσματα εκτός ελέγχου  

Οι βασικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα προγράμματα EQC σχετίζονται 
με την μεροληψία (bias) ή την ακρίβεια των εργαστηρίων και των εργαστηριακών 
μεθόδων. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι τα εργαστήρια να διατηρούν ή να βελτιώ-
νουν την ακρίβεια των μεθόδων τους (Plaut & Westgard, 2002). Tα εργαστήρια που 
έχουν αποτελέσματα σταθεράυψηλότερα ή χαμηλότερα από την αληθή τιμή ή την 
μέση τιμή του σχήματος EQC πρέπει να επανεκτιμήσουν τις μεθόδους τους. Η ευ-
ρεία διακύμανση στα αποτελέσματα EQC συνήθως σχετίζεται με ευρεία διακύμανση 
αποτελεσμάτων IQC (εσωτερικού ελέγχου ποιότητας) και υποδεικνύει προβλήματα 
επαναληψιμότητας από δείγμα σε δείγμα. Σε αυτή την περίπτωση οι τεχνικές μέθο-
δοι θα πρέπει να επανεξεταστούν προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώ-
νονται με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. 

 

7.12 Συχνότητα και προτεραιότητα του ελέγχου ποιότητας  

Τα δείγματα του QC πρέπει να αναλύονται συστηματικά. Η συχνότητα της ανάλυσης 
τους μπορεί να καθοριστεί από εθνικές ή τοπικές διατάξεις ή να επιβληθεί από σχετι-
κούς νόμους αδειοδότησης εργαστηρίων ή οργανισμούς διαπίστευσης. Ορισμένοι κα-
νονισμοί απαιτούν την καθημερινή ανάλυση των δειγμάτων QC ώστε να αξιολογού-
νται οι συγκεντρώσεις σπέρματος του ασθενούς, διαφορετικά, το 1% με 5% των δειγ-
μάτων θα πρέπει να είναι δείγματα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 

Τα δείγματα του QC πρέπει να χρησιμοποιούνται: 

• Για την αξιολόγηση/παρακολούθηση των νέων εργαζομένων και του υπάρχο-
ντος προσωπικού, 

• όποτε εισάγονται νέοι εργαστηριακοί εξοπλισμοί, προμήθειες, διαδικασίες ή νέα 
παρτίδες δειγμάτων IQC. 

Το Πλαίσιο 7.8 περιέχει έναν γενικό οδηγό για τον προγραμματισμό του QC. Στην 
πράξη, το πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από τον φόρτο εργασίας του εργαστηρίου. Το 
Πλαίσιο 7.9 δείχνει την προτεραιότητα των διαφορετικών πρωτοκόλλων QC. Να ληφ-
θεί υπόψη ότι ορισμένες διαδικασίες ενδέχεται να μην είναι εφικτές για εργαστήρια με 
περιορισμένους πόρους. 

 

Πλαίσιο 7.8 : Χρονοδιάγραμμα για έλεγχο ποιότητας 

Όλες τις στιγμές Παρακολούθηση και συσχέτιση των αποτελεσμάτων στα δείγματα 

Εβδομαδιαία / Μηνιαία Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων από διαφορετικούς εργαστη-
ριακούς 

Μηνιαία / Τριμηνιαία Ανάλυση των μέσων τιμών 
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Τριμηνιαία / 6-μηνιαία Συμμετοχή σε EQC 

6-μηνιαία / Ετήσια Βαθμονόμηση πιπετών, θαλάμων μέτρησης, άλλων εξοπλισμών 

 

Πλαίσιο 7.9: Σύνοψη όλων των διαδικασιών QC 

Παράμετρος Υλικό Τιμή 
στόχος 

Ακρίβεια 
Bias 

Πιστότητα 
Precision 

Προτεραιότητα 
(1>2>3) 

Συγκέντρωση IQC φρέσκο, 
IQC αποθηκευ-

μένο 
EQC 

Όχι 
Ναι 
Ναι 

 
Xba rchart 
Xbar chart 

 

S chart, 2 way 
ANOVA 
S chart 

 

1 
3 
2 

Μορφολογία IQC φρέσκο, 
IQC αποθηκευ-

μένο 
EQC 

Όχι 
Ναι 
Ναι 

 
Xbar chart 
Xbar chart 

 

S chart, 2 way 
ANOVA 
S chart 

 

1 
3 
2 

Κινητικότητα IQC φρέσκο 
IQC απόθεμα 

EQC 

Όχι 
Ναι 
Ναι 

 
Xbar chart 
Xbar chart 

 

S chart, 2 way 
ANOVA 
S chart 

 

1 
3 
2 

Ζωτικότητα IQC φρέσκο 
IQC απόθεμα 

EQC 

Όχι 
Ναι 
Ναι 

 
Xbar chart 
Xbar chart 

 

S chart, 2 way 
ANOVA 
S chart 

 

1 
3 
2 

 

7.13 Εκπαίδευση 

Μια παρόμοια προσέγγιση με το QC μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι εργαστηριακοί 
βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης, εισάγονται νέες δοκιμασίες ή τροποποιούνται 
υπάρχουσες μέθοδοι. Η εκπαίδευση των εργαστηριακών πρέπει να περιλαμβάνει και 
όλα τα θέματα που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο.  

7.13.1 Πρακτικές συμβουλές όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στον υπολογισμό της συγκέντρω-
σης του σπέρματος 

• Δείτε ξανά τις διαδικασίες ανάδευσης και αραίωσης, τα πλέγματα των θαλάμων 
μέτρησης και τους υπολογισμούς.  

• Διαβάστε τα δείγματα εντός 10-15 λεπτών από τη φόρτωση του θαλάμου γιατί 
μετά από την πάροδο αυτού του χρόνου η εξάτμιση θα επηρεάσει σημαντικά την 
θέση των σπερματοζωαρίων εντός του θαλάμου.  

• Προτείνετε σε δύο άτομα του εργαστηρίου σας να μικροσκοπήσουν το ίδιο επίχρι-
σμα χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο διπλής παρατήρησης ή ένα μικροσκόπιο 
εξοπλισμένο με βιντεοκάμερα για να συγκρίνουν τις διαδικασίες αραίωσης, φόρ-
τωσης και μέτρησης. Θα πρέπει να μετρήσουν τον ίδιο φορτωμένο θάλαμο, συ-
γκρίνοντας τιμές σε διαφορετικές σειρές ή πλέγματα, για να βρουν την πηγή από-
κλισης. 

• Χρησιμοποιήστε ένα μικροσκόπιο διπλής παρατήρησης κατά την καθημερινή ερ-
γασία ή μελετήστε σπερματοζωάρια με προσοφθάλμιο πλέγμα, για να αποφασί-
σετε εάν τα μεμονωμένα σπερματοζωάρια βρίσκονται στα όρια του πεδίου και θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέτρημα.  

• Μελετήστε τον Πίνακα 7.2. 

 

Πίνακας 7.2 Πηγές διακύμανσης (σφάλματα) στην αξιολόγηση της συγκέντρωσης του σπέρ-
ματος και προτεινόμενες λύσεις. 
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Διαδικασία Πρόληψη Έλεγχος 

Ατελής ανάμιξη δειγμάτων σπέρμα-
τος πριν από την αραίωση 

Εκπαίδευση, SOP  Επαναλάβετε τις αραιώσεις 

Σφάλματα αραίωσης (π.χ. υποθέσατε 
ότι η αραίωση 1:20 είναι 1+ 20, ενώ 
στην πραγματικότητα είναι 1 + 19) 

Εκπαίδευση, SOP IQC 

Η πιπέτα δεν είναι βαθμονομημένη 
(π.χ. η πιπέτα έχει ρυθμιστεί στα 100 
μL αλλά στην πραγματικότητα παρέ-
χει 95 μL ή 110 μL) 

Συντήρηση εξοπλι-
σμού, SOP 

Επαναλάβετε τις αραιώσεις, 
IQC, EQC 

Χρήση ακατάλληλης πιπέτας (π.χ πι-
πέτα αέρα αντί πιπέτα θετικής απορ-
ρόφησης)  

Εκπαίδευση, SOP 
Επαναλάβετε τις αραιώσεις, 
IQC, EQC 

Χρήση μικρού όγκου στην αραίωση, 
η οποία ενέχει υψηλό κίνδυνο μη α-
ντιπροσωπευτικής δειγματοληψίας  

Εκπαίδευση, SOP 
Επαναλάβετε τις αραιώσεις, 
IQC, EQC 

Αποτυχία στην απόρριψη του υπο-
λείμματος σπέρματος από το εξωτε-
ρικό του άκρου της πιπέτας πριν τη 
διανομή του στο αραιωτικό διάλυμα 

Εκπαίδευση, SOP IQC 

Ο θάλαμος δεν είναι καθαρός και 
στεγνός 

Εκπαίδευση SOP Επαναλάβετε τις μετρήσεις 

Ο θάλαμος δεν έχει συναρμολογηθεί 
σωστά ή φορτωθεί σωστά (π.χ. τα 
σωματίδια ρύπων στους στύλους 
μπορεί να αλλάξουν το ύψος του θα-
λάμου)  

Εκπαίδευση, SOP  Επαναλάβετε τις μετρήσεις 

Υπερβολική χρονική καθυστέρηση 
μεταξύ ανάμιξης σπέρματος και αφαί-
ρεσης κλάσματος για αραίωση (τα 
σπερματοζωάρια στο σπέρμα αρχί-
ζουν να καθιζάνουν αμέσως)  

Εκπαίδευση, SOP 
Επαναλάβετε τις αραιώσεις 
και τις μετρήσεις 

Μεγάλη καθυστέρηση μεταξύ της α-
νάμιξης (vortex) της αραίωσης και 
της φόρτωσης του θαλάμου (τα α-
ραιωμένα σπερματοζωάρια αρχίζουν 
να καθιζάνουν αμέσως) 

Εκπαίδευση, SOP  
Επαναλάβετε τις αραιώσεις 
και τις μετρήσεις 

Το μικροσκόπιο δεν καθαρίζεται ή ευ-
θυγραμμίζεται σωστά. Λανθασμένη 
μεγέθυνση 

Εκπαίδευση, SOP, 
Συντήρηση εξοπλι-
σμού  

IQC, EQC  

Δεν περιμένετε αρκετό διάστημα μετά 
τη φόρτωση του θαλάμου και μέχρι 
την ανάλυση (ανεπαρκής χρόνος για 
καθίζηση) 

Εκπαίδευση, SOP 
Επαναλάβετε τις αραιώσεις 
και τις μετρήσεις, IQC, EQC  

Ο θάλαμος του αιμοκυτταρόμετρου 
δεν είναι οριζόντιος κατά την καθί-
ζηση του σπέρματος, ή ο θάλαμος 
δεν διατηρείται σε υγρό περιβάλλον 
κατά την καθίζηση 

Εκπαίδευση, SOP  
Επαναλάβετε τις αραιώσεις 
και τις μετρήσεις, IQC, EQC  

Λανθασμένη ταυτοποίηση σπερματο-
ζωαρίων (π.χ. καταμέτρηση θραυ-
σμάτων ως σπερματοζωαρίων ή δυ-
σκολία στην ταυτοποίηση δυσδιάκρι-
των σπερματοζωαρίων) 

Εκπαίδευση, SOP  IQC, EQC  
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Αξιολόγηση πολύ λίγων ή πάρα πολ-
λών σειρών στο πλέγμα (δηλαδή 
λανθασμένοι υπολογισμοί), παύση 
της μέτρησης στη μέση της σειράς 

Εκπαίδευση, SOP IQC, EQC  

Καταμέτρηση πολύ λίγων σπερματο-
ζωαρίων που συντελεί σε υψηλό 
σφάλμα δειγματοληψίας  

Εκπαίδευση, SOP IQC, EQC  

Λάθος μέτρηση των σπερματοζωα-
ρίων πάνω στις γραμμές των τετρα-
γώνων (π.χ. υπερεκτίμηση της συ-
γκέντρωσης εάν τα σπερματοζωάρια 
μετρούνται στα πάνω, κάτω, αρι-
στερά και δεξιά όρια)  

Εκπαίδευση, SOP IQC, EQC  

Δυσλειτουργία του μηχανικού ή ηλε-
κτρικού καταμετρητή κυττάρων 

Συντήρηση εξοπλι-
σμού  

IQC, EQC  

Μαθηματικό σφάλμα στον υπολογι-
σμό ή στη διόρθωση κάποιας αραίω-
σης  

Εκπαίδευση, SOP IQC, EQC  

Χρήση θαλάμου τριχοειδούς πλήρω-
σης (άνιση κατανομή σπερματοζωα-
ρίων κατά την πλήρωση)  

Εκπαίδευση, SOP IQC, EQC  

 

7.13.2 Πρακτικές συμβουλές όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην αξιολόγηση της μορφολογίας 
του σπέρματος  

• Τηρήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου: μελετήστε τις μικρογραφίες και τα 
σχετικά σχόλια για κάθε σπερματοζωάριο.  

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σπερματοζωάρια με οριακή μορφολογία, αυτά 
πρέπει να ταξινομηθούν ως μη φυσιολογικά.  

• Πραγματοποιήστε μία διαδικασία εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας ένα μικροσκό-
πιο διπλής παρατήρησης ή ένα μικροσκόπιο εξοπλισμένο με βιντεοκάμερα και 
οθόνη τηλεόρασης.  

• Ανατρέξτε στον Πίνακα 7.3 
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Πίνακας 7.3 Πηγές διακύμανσης (σφάλματα) στην αξιολόγηση της μορφολογίας του σπέρμα-
τος και οι προτεινόμενες λύσεις 

 Διαδικασία Πρόληψη Έλεγχος 

Το μικροσκόπιο δεν έχει καθαρι-
στεί ή δεν έχει ευθυγραμμιστεί 
Ακατάλληλη μεγέθυνση  

Εκπαίδευση, SOP, συντή-
ρηση εξοπλισμού 

  

IQC, EQC 

 

Ανεπαρκής εκπαίδευση  Εκπαίδευση IQC, EQC  

Υποκειμενικές τεχνικές χωρίς 
σαφείς οδηγίες 

Εκπαίδευση, SOP 

 

IQC, EQC 

  

Ανεπαίσθητες επιρροές από ε-
ναλλακτικά συστήματα ταξινόμη-
σης της μορφολογίας (μπορούν 
να επηρρεάσουν τις μετρήσεις) 

Εκπαίδευση IQC  

(διαγράμματα ελέγχου) 

 

Το σπέρμα αναδεύτηκε ανεπαρ-
κώς όταν παρασκευάστηκε το ε-
πίχρισμα 

Εκπαίδευση, SOP  

  

IQC 

  

Λανθασμένη παρασκευή επιχρί-
σματος (δηλ. πολύ παχύ ή πολύ 
λεπτό)  

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC 

  

Λανθασμένη τεχνική χρώσης 
(π.χ. ελαφριά, σκοτεινή ή υπερ-
βολική χρώση στο υπόστρωμα 
του επιχρίσματος) 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC 

  

Συμπερίληψη στην αξιολόγηση 
του επιχρίσματος και των σπερ-
ματοζωαρίων που βρίσκονται 
στην άκρη της πλάκας 

Εκπαίδευση, SOP 

 

IQC 

 

 

Προσπάθεια μέτρησης σπερμα-
τοζωαρίων που δεν είναι επί-
πεδα ή αλληλεπικαλύπτουν 
άλλα σπερματοζωάρια 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC 

  

Ανεπαρκής μέτρηση όλων των 
σπερματοζωαρίων σε μία πε-
ριοχή, μέτρηση επιλεγμένων 
μόνο σπερματοζωαρίων 

Εκπαίδευση, SOP 

 

IQC 

  

Ξεθώριασμα των χρώσεων με 
την πάροδο του χρόνου (για α-
ποθηκευμένα δείγματα IQC) 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC (διάγραμμα ελέγ-
χου)  

Σφάλματα στον υπολογισμό των 
ποσοστών, εάν δεν υπολογίζο-
νται ως πολλαπλάσια του 100 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC, EQC  

 

Δυσλειτουργία του μηχανικού ή 
ηλεκτρικού καταμετρητή κυττά-
ρων 

Συντήρηση εξοπλισμού IQC, EQC  

  

 



207 

 

 

 

 

 

7.13.3 Πρακτικές συμβουλές όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην αξιολόγηση της κινητικότη-
τας του σπέρματος 

• Φτιάξτε το παρασκεύασμα λίγο πριν την μέτρηση. Αρχίστε την μέτρηση μόνο όταν 
σταματήσει η κίνηση του οπτικού πεδίου για να μειωθεί η μεροληψία στη συνολική 
κινητικότητα. 

• Επιλέγετε τυχαία τα οπτικά πεδία και μην επιλέγετε σκόπιμα πεδία με υψηλό ή 
χαμηλό αριθμό κινητών σπερματοζωαρίων. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό 
είναι να αποφεύγετε να κοιτάζετε μέσα στον φακό μέχρι ότου επιλεγεί ένα νέο ο-
πτικό πεδίο. 

• Μην περιμένετε να κινηθούν τα κινητά σπερματοζωάρια πριν ξεκινήσετε να με-
τράτε.  

• Μετράτε γρήγορα. Εστιάστε κατά την μέτρηση μόνο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό 
των τετραγώνων του πλέγματος ανάλογα με τη συγκέντρωση σπέρματος.  

• Αφιερώστε ελάχιστο χρόνο σε κάθε πεδίο, για να αποφύγετε τη μέτρηση των νέων 
σπερματοζωαρίων που εισερχονται στο πεδίο σας κατά τη διάρκεια της μέτρησης. 

• Μετρήστε τα κινούμενα προοδευτικά, τα κινούμενα μη προοδευτικά και τα ακίνητα 
σπερματοζωάρια σε δύο στάδια. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την τεχνική αυτή, 
αντιστρέψτε τη σειρά ανάλυσης. 

• Μελετήστε τον Πίνακα 7.4. 

 

Πίνακας 7.4 Πηγές διακύμανσης (σφάλματα) στην αξιολόγηση της κινητικότητας του σπέρμα-
τος και οι προτεινόμενες λύσεις. 

Διαδικασία Πρόληψη Έλεγχος 

Ακατάλληλη ανάμιξη δείγματος πριν α-
πομακρυνθεί το κλάσμα 

Εκπαίδευση, SOP 

  

Επανάληψη δειγματολη-
ψίας και αξιολόγησης, 
IQC 

Μεγάλη αναμονή μετά την προετοιμα-
σία της πλάκας πριν από την ανάλυση 
(τα σπερματοζωάρια χάνουν γρήγορα 
την δύναμη τους) 

Εκπαίδευση, SOP 

  

Επανάληψη δειγματολη-
ψίας και αξιολόγησης, 
IQC 

  

Η ακατάλληλη θερμοκρασία του θερ-
μότερου σταδίου (π.χ. πολύ υψηλή 
θερμοκρασία θα σκοτώσει τα σπερμα-
τοζωάρια)  

Εκπαίδευση, SOP, 
συντήρηση εξοπλι-
σμού 

 

IQC 

  

Το μικροσκόπιο δεν καθαρίζεται ή ευ-
θυγραμμίζεται σωστά. Ακατάλληλη με-
γέθυνση 

Εκπαίδευση, SOP, 
συντήρηση εξοπλι-
σμού  

IQC, EQC  

Έλλειψη προσοφθαλμίου πλέγματος 
για οριοθετημένη μέτρηση 

Εξοπλισμός 

 

IQC (διάγραμμα ελέγ-
χου) 

Μετρήσεις κοντά στις άκρες της καλυ-
πτρίδας (τα σπερματοζωάρια πεθαί-
νουν ή γίνονται αργά γύρω από τα 5 
χιλιοστά εσωτερικά της καλυπτρίδας) 

Εκπαίδευση, SOP  

  

Διπλές μετρήσεις, IQC 

 

Αργή μέτρηση με αποτέλεσμα γειτο-
νικά σπερματοζωάρια να κολυμπούν 
εντός της περιοχής μέτρησης του οπτι-
κού πεδίου 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC 
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Δυσλειτουργία του μηχανικού ή ηλε-
κτρικού καταμετρητή κυττάρων  

Συντήρηση εξοπλι-
σμού 

IQC, EQC  

Σφάλματα στον υπολογισμό των πο-
σοστών, εάν οι μετρήσεις δεν γίνονται 
απευθείας ως πολλαπλάσια των 100 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC, EQC 

  

Υποκειμενικότητα/μεροληψία στις με-
τρήσεις (π.χ. πολύ υψηλή κινητικότητα 
ή πολύ χαμηλή κινητικότητα) 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC, EQC 

  

Κατεργασία του παρασκευάσματος με 
διαδικασίες που μειώνουν την κινητικό-
τητα (π.χ. αλλαγή θερμοκρασίας, έ-
ντονη ανάμιξη, μόλυνση με τοξίνες) 

SOP  IQC,  

Μη τυχαία επιλογή πεδίων για ανά-
λυση. Καθυστέρηση στην ανάλυση 
(π.χ. αναμονή των κινούμενων σπερ-
ματοζωαρίων μέχρι να κολυμπήσουν 
εντός του οπτικού πεδίου ή του πλέγ-
ματος για να ξεκινήσει η ανάλυση) 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC, EQC 

  

 

7.13.4 Πρακτικές συμβουλές όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην αξιολόγηση της ζωτικότητας 
του σπέρματος 

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη διάκριση μεταξύ κόκκινων (νεκρών) και ροζ (ζωντα-
νών) κεφαλών σπέρματος (τα σπερματοζωάρια με αχνή ροζ χρώση κεφαλής εκτι-
μώνται ως ζωντανά). Εάν η κηλίδα περιορίζεται σε ένα μέρος της περιοχής του 
λαιμού και η υπόλοιπη περιοχή της κεφαλής δεν χρωματίζεται, αυτό θεωρείται 
«διαρροή μεμβράνης αυχένα», αλλά όχι σημάδι κυτταρικού θανάτου και ολικής 
αποσύνθεσης της μεμβράνης. 

• Δείτε ξανά την μέθοδο ηωσίνης - νιγκροσίνης (βλέπε Ενότητα 2.6.1). 

• Ανατρέξτε τον Πίνακα 7.5 

 

Πίνακας 7.5 Πηγές διακύμανσης (σφάλματα) στην αξιολόγηση της ζωτικότητας του σπέρμα-
τος και οι προτεινόμενες λύσεις 

Διαδικασία Πρόληψη Έλεγχος 

Το μικροσκόπιο δεν έχει καθαριστεί ή 
ευθυγραμμιστεί. Ακατάλληλη μεγέ-
θυνση 

Εκπαίδευση, SOP, 
συντήρηση εξοπλι-
σμού 

 

IQC, EQC 

Ακατάλληλη χρώση: ορισμένες συ-
νταγές χρωστικών οδηγούν σε υποο-
σμωτικές καταστάσεις που σκοτώ-
νουν τα σπερματοζωάρια 

Εκπαίδευση, SOP 

  

Σύγκριση με την κινητι-
κότητα 

 

Υπερβολικά μεγάλη παραμονή πριν 
από την χρώση  

Εκπαίδευση, SOP 

  

Σύγκριση με την κινητι-
κότητα 

Εάν το στεγνό παρασκεύασμα επα-
νυδατωθεί και δεν μονιμοποιηθεί 
γρήγορα, θα επιτρέψει τη διαρροή 
της χρώσης σε όλα τα σπερματοζω-
άρια 

Εκπαίδευση, SOP  Σύγκριση με την κινητι-
κότητα 
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Υπερεκτίμηση των νεκρών σπερμα-
τοζωαρίων (π.χ. συμπερίληψη στις 
νεκρές κεφαλές σπερματοζωαρίων 
ακόμα και αυτών με χρώμα ελαφρύ 
ροζ) 

Εκπαίδευση, SOP 

 

IQC, EQC 

 

Τα σπερματοζωάρια με ροζ χρώμα 
στην περιοχή του αυχένα εκτιμώνται 
ως νεκρά 

Εκπαίδευση, SOP 

  

IQC, EQC  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τιμές αναφοράς και ορολογία σπέρμα-
τος 
 

A1.1 Τιμές αναφοράς 
 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σπέρματος θα πρέπει να συγκριθούν με τιμές α-
ναφοράς για να επιτρέψουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των ασθε-
νών αλλά και την ομαδοποίηση τους για κλινικές δοκιμές ή έρευνες. Οι τιμές αναφο-
ράς που δίνονται εδώ προήλθαν από τα αποτελέσματα διαφόρων προοπτικών, συγ-
χρονικών μελέτων που αφορούσαν την ποιότητα του σπέρματος και τη γονιμότητα. 
Λήφθηκαν από άμεση, αναδρομική επιλογή γόνιμων ανδρών, των οποίων η σύντρο-
φος συνέλαβε μέσα σε 12 μήνες μετά τη διακοπή χρήσης αντισυλληπτικών (Cooper 
et al., 2010). 
 
Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο πλήρη δείγματα σπέρματος - ένα ανά άνδρα 
(χρησιμοποιήθηκε το πρώτο δείγμα στην περίπτωση όπου ο άνδρας έκανε επαναξε-
τάσεις), που ελήφθη μετά από 2-7 ημέρες αποχής. 
 
Ο όγκος του σπέρματος μετρήθηκε χρησιμοποιώντας μεθόδους που προτείνονται 
από τον ΠΟΥ, δηλαδή ζύγιση ή μεταφορά με πιπέττα ή βαθμονομημένο κύλινδροα. 
Ο συνολικός αριθμός σπέρματος υπολογίστηκε από συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν 
με αιμοκυτταρόμετρο σε μονιμοποιημένα, αραιωμένα δείγματα. Η συνολική κινητικό-
τητα (PR + NP), η προοδευτική κινητικότητα (PR), η μη προοδευτική κινητικότητα 
(NP) και η μη κινητικότητα σπέρμα (IM) υπολογίστηκαν σε θερμοκρασία δωματίου ή 
στους 37 °C. Ελήφθησαν δεδομένα για τη φυσιολογική μορφολογία του σπέρματος 
μόνο από εργαστήρια που παρείχαν τιμές που δεν υπερέβαιναν το αναμενόμενο μέ-
γιστο επίπεδο με τη μέθοδο αυστηρής κατηγοριοποίησης (Tygerberg) (περίπου 35% 
κανονικές μορφές). Η ζωτικότητα προσδιορίστηκε με τον αποκλεισμό της έμβιας χρώ-
σης (εωσίνη) από άθικτες μεμβράνες κυττάρων σπέρματος. 
 
Στατιστικά λαμβάνεται το 2,5ο εκατοστημόριο από ένα διάστημα αναφοράς ως το κα-
τώτατο όριο κάτω από το οποίο οι τιμές μπορεί να θεωρηθούν ότι προέρχονται από 
διαφορετικό πληθυσμό. Ωστόσο, θεωρήθηκε ένα μονόπλευρο διάστημα αναφοράς 
πιο κατάλληλο για τις παραμέτρους του σπέρματος, καθώς οι υψηλές τιμές είναι απί-
θανο να βλάπτουν τη γονιμότητα. Τα κατώτερα όρια αναφοράς του 5ου εκατοστημο-
ρίου δίδονται στον Πίνακα A1.1, και οι πλήρεις κατανομές συχνότητας δίδονται στον 
Πίνακα A1.2. 
 
Σχόλιο 1: Οι αναφορές των κατανομών στον Πίνακα Α1.2 περιγράφουν τα χαρακτη-
ριστικά του σπέρματος πρόσφατων πατέρων, των οποίων η σύντροφος έμεινε έγκυος 
εντός 12 μηνών από τη διακοπή της αντισύλληψης. 
 
Σχόλιο 2: Οι πατέρες αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα ατόμων όπου οι παράμετροι 
σπέρματος είναι διαφορετικές από εκείνες του γενικού πληθυσμού των υγιών αν-
δρών. 
 
Σχόλιο 3: Τα χαρακτηριστικά του σπέρματος είναι μεταβλητά, τόσο εντός όσο και με-
ταξύ των ανδρών και δεν είναι οι μοναδικοί καθοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας 
ενός ζευγαριού. Τα εύρη επομένως παρέχουν μόνο έναν οδηγό για την δυνατότητα 
γονιμοποίησης ενός άνδρα. 
 
Σχόλιο 4: Οι παράμετροι του σπέρματος που βρίσκονται μέσα στο διάστημα αναφο-
ράς 95% δεν εγγυώνται τη γονιμότητα. 
 
Σχόλιο 5: Άνδρες των οποίων τα χαρακτηριστικά του σπέρματος είναι κάτω από τα 
χαμηλότερα όρια, δεν είναι απαραίτητα στείροι﮲ αυτοί οι άνδρες έχουν παραμέτρους 
σπέρματος κάτω από το εύρος των τιμών αναφοράς πρόσφατων πατέρων – αφού 
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αποτελούν, εξ ορισμού, το 5% των γόνιμων ανδρών που συμπεριλήφθηκαν στον υ-
πολογισμό του εύρους αναφοράς. 
 
Σχόλιο 6: Τα χαρακτηριστικά του σπέρματος πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό 
με κλινικές πληροφορίες. 
 
Σχόλιο 7: Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα του σπέρματος ή διαφορές 
μεταξύ των εργαστηρίων· τα εργαστήρια πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υπολο-
γισμού δικών τους τιμών αναφοράς, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που περιγράφο-
νται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
 
Σχόλιο 8: Ο χρόνος έως την εγκυμοσύνη επηρεάζεται επίσης από τη γονιμότητα της 
γυναίκας συντρόφου. 

 

Πίνακας A1.1 Χαμηλότερα όρια αναφοράς (5ο εκατοστό και 95% διάστημα εμπιστοσύνης) για 
τις παραμέτρους του σπέρματος. 
 

Παράμετρος Χαμηλότερο όριο 
αναφοράς 

Όγκος σπέρματος (mL) 1,5 (1,4–1,7) 

Συνολικός αριθμός σπέρματος (106 ανά εκσπερμάτιση) 39 (33–46) 

Συγκέντρωση σπέρματος (106 ανά mL) 15 (12–16) 

Συνολική κινητικότητα (PR + NP, %) 40 (38–42) 

Προοδευτική κινητικότητα (PR, %) 32 (31–34) 

Ζωτικότητα (ζωντανά σπερματοζωάρια, %) 58 (55–63) 

Μορφολογία σπέρματος (κανονικές μορφές, %) 4 (3,0–4,0) 

Άλλες τιμές κατωφλίου  

pH ≥ 7,2 

Θετικά σε υπεροξειδάση λευκοκύτταρα (106 ανά mL) < 1,0 

Δοκιμή MAR (κινητικά σπερματοζωάρια με δεσμευμένα σφαιρίδια, %) < 50 

Δοκιμή Ανοσοσφαιριδίων (κινητά σπερματοζωάρια με συνδεδεμένα 
σφαιρίδια, %) 

< 50 

Ψευδάργυρος σπέρματος (mol / εκσπερμάτιση) ≥ 2,4 

Φρουκτόζη σπέρματος (mol / εκσπερμάτιση) ≥ 13 

Γλυκοσιδάση σπέρματος (mU / εκσπερμάτιση) ≥ 20 

 
Πίνακας A1.2 Κατανομή τιμών για τις παραμέτρους του σπέρματος από άνδρες των οποίων οι 
σύντροφοι είχαν εγκυμοσύνη εντός 12 μηνών από τη διακοπή της χρήσης αντισύλληψης. 
 

Παράμετροι (μονάδες) Ν Εκατοστημόριο 

2,5 5 10 25 50 75 90 95 97,5 

Όγκος σπέρματος (mL) 1941 1,2 1,5 2,0 2,7 3,7 4,8 6,0 6,8 7,6 

Συνολικός αριθμός σπέρ-
ματος (106 ανά εκσπερ-
μάτιση) 

1859 23 39 69 142 255 422 647 802 928 

Συγκέντρωση σπέρματος 
(106 ανά mL) 

1859 9 15 22 41 73 116 169 213 259 

Συνολική κινητικότητα (PR 
+ NP,%) 

1781 34 40 45 53 61 69 75 78 81 

Προοδευτική κινητικότητα 
(PR,%) 

1780 28 32 39 47 55 62 69 72 75 

Μη προοδευτική κινητικό-
τητα (NP,%) 

1778 1 1 2 3 5 9 15 18 22 

Κινητά σπερματοζωάρια 
(IM,%) 

1863 19 22 25 31 39 46 54 59 65 

Ζωτικότητα (%) 428 53 58 64 72 79 84 88 91 92 
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Κανονικές μορφές (%) 1851 3 4 5,5 9 15 24,5 36 44 48 

Πηγή: Cooper et al., 2010. 

Α1.2 Ονοματολογία 

Αυτό το εγχειρίδιο διατηρεί την πολαιότερη ορολογία που περιγράφει με λέξεις, και 
όχι αριθμούς, αποκλίσεις από τις τιμές αναφοράς του σπέρματος (βλέπε Πίνακα 
A1.3), αν και μερικοί έχουν υποστηρίξει την εγκατάλειψη τέτοιων ορολογιών (Grimes 
& Lopez,2007). Η ορολογία αυτή απλά περιγράφει την ποιότητα του σπέρματος και 
δεν προτείνει καμία βιολογική αιτία (Eliasson et al., 1970) και χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει δείγματα που έχουν τιμές εκτός του εύρους αναφοράς και συνεπώς, προ-
έρχονται από διαφορετικό πληθυσμό. Μεγάλο μέρος της ορολογίας του σπέρματος 
σχετίζεται με μία μόνο παράμετρο. Ωστόσο, η νορμοζωσπερμία αναφέρεται σε τρεις 
παραμέτρους του σπέρματος - τον αριθμό, την κινητικότητα και τη μορφολογία. Έτσι, 
οι αποκλίσεις από το εύρος αναφοράς κάθε παραμέτρου μπορούν να περιγράφουν 
ξεχωριστά. 

 

Αναφορές 
Cooper TG et al. (2010). World Health Organization reference values for human se-

men characteristics. Human Reproduction Update, 16:231-245. 
Grimes DA, Lopez LM (2007). “Oligozoospermia”, “azoospermia”, and other semen-

analysis terminology: the need for better science. Fertility and Sterility, 88:1491-
1494. 

Eliasson R et al. (1970). Empfehlungen zur Nomenklatur in der Andrologie. Androlo-
gia,2:1257. 
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Πίνακας A1.3 Ορολογία που σχετίζεται με την ποιότητα του σπέρματος. 
 

Ασπερμία Χωρίς σπέρμα (καμία ή οπισθοδρομική εκσπερμάτωση) 

Ασθενοζωοσπερμία To ποσοστό των σταδιακά κινούμενων σπερματοζωα-
ρίων (PR) σπερματοζωαρίων κάτω από το κατώτερο όριο 
αναφοράς 

Ασθενοτερατοζωοσπερμία Τα ποσοστά των προοδευτικά κινούμενων (PR) όσο και 
φυσιολογικών μορφολογικά σπερματοζωαρίων είναι 
κάτω από τα κατώτερα όρια αναφοράς 

Αζωοσπερμία Δεν βρέθηκε κανένα σπερματοζωάριο στην εκσπερμά-
τιση (στην απάντηση αναγράφεται το το όριο ποσοτικο-
ποίησης της χρησιμοποιούμενης αναλυτικής μεθόδου) 

Κρυπτοζωοσπερμία Τα σπερματοζωάρια απουσιάζουν από τα νωπά παρα-
σκευάσματα αλλά παρατηρούνται στο ίζημα φυγοκέντρη-
σης. 

Αιμοσπερμία (αιματοσπερμία) Παρουσία ερυθροκυττάρων στην εκσπερμάτωση 

Λευκοσπερμία (λευκοκυτταρο-
σπερμία, πυοσπερμία) 

Παρουσία λευκοκυττάρων στην εκσπερμάτιση πάνω από 
από το αποδεκτό όριο. 

Νεκροζωοσπερμία Χαμηλό ποσοστό ζωντανών και υψηλό ποσοστό ακίνη-
των σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση 

Νορμοζωοσπερμία Ο συνολικός αριθμός (ή συγκέντρωση, ανάλογα με τον 
τρόπο αναγραφής των αποτελεσμάτων)* των σπερματο-
ζωαρίων, του ποσοστού των προοδευτικά κινούμενων 
σπερματοζωαρίων (PR) και των μορφολογικά φυσιολογι-
κών σπερματοζωαρίων είναι ίσο ή υψηλότερο από το κα-
τώτερο όριο αναφοράς 

Ολιγοασθενοζωοσπερμία Ο συνολικός αριθμός (ή συγκέντρωση, ανάλογα με τον 
τρόπο αναγραφής των αποτελεσμάτων)* των σπερμα-το-
ζωαρίων και του ποσοστού των προοδευτικά κινούμε-
νων σπερματοζωαρίων (PR) είναι κάτω από το κατώτερο 
όριο αναφοράς 

Ολιγοασθενοτερατοζωοσπερ-
μία 

Ο συνολικός αριθμός (ή συγκέντρωση, ανάλογα με τον 
τρόπο αναγραφής των αποτελεσμάτων)* των σπερματο-
ζωαρίων, του ποσοστού των προοδευτικά κινούμενων 
σπερματοζωαρίων (PR) και των μορφολογικά φυσιολογι-
κών σπερματοζωαρίων είναι κάτω από το κατώτερο όριο 
αναφοράς 

Ολιγοτερατοζωοσπερμία Ο συνολικός αριθμός (ή συγκέντρωση, ανάλογα με τον 
τρόπο αναγραφής των αποτελεσμάτων)* των σπερματο-
ζωαρίων, και του ποσοστού των μορφολογικά φυσιολογι-
κών σπερματοζωαρίων είναι κάτω από τα κατώτερα όρια 
αναφοράς 

Ολιγοζωοσπερμία Ο συνολικός αριθμός (ή συγκέντρωση, ανάλογα με τον 
τρόπο αναγραφής των αποτελεσμάτων)* των σπερματο-
ζωαρίων είναι κάτω από το κατώτερο όριο αναφοράς 

Τερατοζωσπερμία Το ποσοστό των μορφολογικά φυσιολογικών σπερματο-
ζωαρίων είναι κάτω από το κατώτερο όριο αναφοράς 

*Προτίμηση πρέπει πάντα να δίνεται στον συνολικό αριθμό, καθώς αυτή η παράμετρος υπερι-
σχύει της συγκέντρωσης. 
 
Σημείωση: Ο όρος «σπερμία» αναφέρεται στην εκσπερμάτιση και η «ζωοσπερμία» στα σπερ-
ματοζωάρια. Επομένως, οι ακόλουθοι όροι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται: ασθενοσπερμία, 
ασθενοτερατοσπερμία, κρυπτοσπερμία, ολιγοασθενοσπερμία, ολιγοτερατοσπερμία, ολιγο-
σπερμία, τερατοσπερμία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Εξοπλισμός και ασφάλεια 

A2.1 Βασικά υλικά που χρειάζονται σε ένα ανδρολογικό εργαστήριο 

Παρακάτω υπάρχει μια λίστα με υλικά και εξοπλισμό που χρειάζονται σε ένα ανδρο-
λογικό εργαστήριο για να πραγματοποιηθούν οι βασικές εξετάσεις που περιγράφονται 
στο εγχειρίδιο αυτό. Συμβουλευτείτε τη δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία που 
αναφέρεται στο εγχειρίδιο ή αλλού αν χρειαστείτε βοήθεια στην αναζήτηση πηγής για 
κάποιο από τα παρακάτω υλικά. 

Α2.1.1 Το εργαστήριο θα πρέπει να έχει τον ακόλουθο γενικό εξοπλισμό και υλικά: 

• Ζυγό, 

• πάγκους με στεγανές επιφάνειες εργασίας, 

• περιέκτες: 

– για την απόρριψη αιχμηρών αντικειμένων, 

– για μολυσματικά απόβλητα, 

• αντίγραφο του εγχειριδίου της εργαστηριακής βιοασφάλειας (WHO, 2020), 

• καταψύκτη, 

• απολυμαντικό ή υποχλωριώδες νάτριο, 0,1% (v/v) και 1% (v/v) σε απεσταγμένο 
νερό, 

• απολυμαντικό σαπούνι ή αντισηπτικό καθαριστικό δέρματος, 

• γάντια μίας χρήσης, 

• διάλυμα καθαρισμού ματιών ή κολλύριο, 

• κουτί πρώτων βοηθειών, 

• απαγωγό για την αποθήκευση και την εργασία με τοξικά αντιδραστήρια, χημικά ή 
χρωστικές, 

• ψυγείο,  

• ντουζ, 

Α2.1.2 Τα ακόλουθα υλικά και εξοπλισμός είναι απαραίτητα για την ανάλυση σπέρματος: 

• τριχοειδή σωληνάρια και στεγανωτικό (για την δοκιμασία διείσδυσης τραχηλικής 
βλέννης), 

• μηχάνημα CASA (προαιρετικό), 

• φυγόκεντροι: 

– φυγόκεντρο πάγκου ικανή να επιτύχει 300 - 500 g (για καθημερινές αναλύ-
σεις σπέρματος και για ούρα), 1000 g (για βιοδείκτες σπέρματος) και 2000 
g (για παχύρρευστα δείγματα), 

– φυγόκεντρο υψηλής ταχύτητας έως 3000 g (για την παρασκευή ύποπτων 
αζωοσπερμικών δειγμάτων) ή μικροφυγόκεντρο έως 16.000 g (για την απο-
μόνωση σπερματικού πλάσματος χωρίς σπερματοζωάρια) (βλέπε Πλαίσιο 
Α2.1), 

• εξοπλισμό κρυοσυντήρησης (προαιρετικά), 

• προφυλακτικά: χωρίς σπερματοκτόνο, μη τοξικά (προαιρετικά), 

• φιαλίδια αραίωσης, 

• στερεοσκοπικό μικροσκόπιο (προαιρετικό, για τη συλλογή ωοκυττάρων ινδικού 
χοιριδίου), 
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• διηθητικό χαρτί 90 g/m2 (για διήθηση χρωστικών), 

• μικροσκόπιο φθορισμού και αντικειμενικοί φακοί (προαιρετικά, για υψηλής ευαι-
σθησίας μετρήσεις της συγκέντρωση σπέρματος και της δοκιμασίας αντίδρασης 
ακροσώματος), 

• αιμοκυτταρόμετρο: βελτιωμένη πλάκα Neubauer ή ισοδύναμη, βάθους 100 μm, 
με παχιά καλυπτρίδα (αριθμός πάχους αριθμού 4, 0,44 mm), 

• κλίβανος (37 oC), κατά προτίμηση με 5% (v/v) CO2 (προαιρετικά), 

• παραφίλμ εργαστηρίου: αυτό-σφραγιζόμενο, εύπλαστο, 

• εργαστηριακοί μετρητές πολλαπλών πλήκτρων (έξι ή εννιά κλειδιά), 

• θάλαμος μέτρησης μεγάλου όγκου (προαιρετικό, για την αξιολόγηση χαμηλών 
συγκεντρώσεων σπέρματος), 

• μετρητής φωταύγειας (προαιρετικό, για τη δοκιμασία ROS), 

• αντικειμενοφόρες πλάκες: 

– με γυάλινη ή ανάγλυφη επιφάνεια γραφής και καλυπτρίδες (αριθμός πάχους 
1,5, 0,16 - 0,19 mm), 

– απλές πλάκες για το σύρσιμο σταγόνας σπέρματος πάνω σε άλλη πλάκα 
με σκοπό τη δημιουργία επιχρισμάτων σπέρματος, 

• στυλό/μολύβια: 

– για γραφή σε παγωμένες γυάλινες πλάκες, ένα μολύβι μαλακό HB (Αμερικά-
νικος αριθμός αξιολόγησης 2) είναι επαρκές, 

– ένα μολύβι κεριού/γράσου (διαχωριστικό στυλό-προαιρετικό, για περιορισμό 
της περιοχής του διαλύματος αντισώματος σε μία πλάκα), 

– ανεξίτηλο μαρκαδόρο, 

• ηλεκτρόδιο pH (ISFET) (προαιρετικό, για παχύρρευστα δείγματα σπέρματος), 

• πεχαμετρικό χαρτί (εύρους 6 - 10), 

• μικροσκόπιο αντίθετης φάσης (για την εκτίμηση της συγκέντρωσης σπέρματος, 
της κινητικότητας, της μορφολογίας) με πηγή φωτός τουλάχιστον 50 Watt και τα 
ακόλουθα αξεσουάρ (βλέπε Παράρτημα 3): 

– x10, x20 (ή x25), x40 (ή x63) αντικειμενικούς φακούς θετικής φάσης, x100 
καταδυτικό αντικειμενικό φακό, 

– x40 αντικειμενικό φακό αρνητικής φάσης (προαιρετικά, για δοκιμασία ζω-
τικότητας ηωσίνης), 

– προσοφθάλμιο φακό (οπτικό) x10 (ή x12,5) ευρέως πεδίου, 

– προσοφθάλμιο φακό με σταυρόνημα (για την αξιολόγηση της κινητικότη-
τας σε συγκεκριμένη περιοχή του οπτικού πεδίου), 

– μικρόμετρο σταδίου (για αξιολόγηση μορφολογίας σπέρματος), 

– England finder (γυάλινη πλάκα με πλέγμα – προαιρετικό για τον έλεγχο 
ποιότητας), 

– θερμαινόμενη τράπεζα (προαιρετικά, για τον υπολογισμό της κινητικότη-
τας του σπέρματος), 

• πιπέτες και ρύγχη πιπετών: 

– πιπέτες Παστέρ με σταγονόμετρο από λάτεξ, ή πλαστικές πιπέτες μεταφο-
ράς μίας χρήσης, ή αυτόματες πιπέτες για ανάμιξη σπέρματος, 

– πιπέτες μετατόπισης αέρα, 
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– πιπέτες θετικής αναρρόφησης για όγκους 10-100 μL, 

• φόρμες καταγραφής αποτελεσμάτων από την ανάλυση σπέρματος και βλέννας 
(βλέπε Παράρτημα 6), 

• αναδευτήρες δειγμάτων: 

– αναδευτήρα δύο διαστάσεων ή περιστρεφόμενο δίσκο για ανάμιξη σπέρμα-
τος (προαιρετικά), 

– αναδευτήρας vortex για αραιωμένο σπέρμα, 

• πλαστικό επικάλυψης για πλάκες ELISA με 96 πηγαδάκια (προαιρετικά, για την 
δοκιμασία φρουκτόζης), 

• περιέκτες συλλογής σπέρματος: 

– περιέκτες μίας χρήσης με ευρύ στόμιο και καπάκι, 

– γυάλινοι κύλινδροι με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο, 

• θάλαμοι πλακών μίας χρήσης (προαιρετικά, για την παρασκευή δειγμάτων ε-
λέγχου ποιότητας για την κινητικότητα), 

• φασματοφωτόμετρο (προαιρετικά, για τις βιοχημικές αναλύσεις σπέρματος), 

• πλάκες αντίδρασης από πορσελάνι ή βοριοπυριτικό γυαλί (για τη δοκιμασία η-
ωσίνης-νιγκροσίνης), 

• γεννήτρια χρόνου (προαιρετικά, για την προετοιμασία δειγμάτων ελέγχου ποιό-
τητας), 

• απορροφητικό χαρτί που δεν αφήνει χνούδι, 

• θερμαντική πλάκα: πάγκου (προαιρετικά, για την προθέρμανση των πλακών 
που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της κινητικότητας). 

A2.1.3 Μπορεί να χρειασθούν τα ακόλουθα χημικά: 

• αντισώματα (CD45 για τα λευκοκύτταρα),  

• αντιαφριστικός παράγοντας (προαιρετικά για την προετοιμασία δειγμάτων ελέγ-
χου ποιότητας), 

• kit κυτταρικής υπεροξειδάσης (προαιρετικά),  

• μέσα κρυοπροστασίας (προαιρετικά), 

• μέσα διαβάθμισης πυκνότητας (για προετοιμασία σπέρματος), 

• kit για τη δοκιμασία φρουκτόζης (προαιρετικά), 

• γλουταραλδεΰδη (προαιρετικά για τη δοκιμασία HOP), 

• ορυκτέλαιο (προαιρετικά για τη δοκιμασία HOP), 

• kit μεθόδου ουδέτερης-γλυκοσιδάσης (προαιρετικά), 

• χρώση Παπανικολάου,  

• βαζελίνη (προαιρετικά για τη δοκιμασία HOP),  

• kit ταχείας χρώσης (προαιρετικά για την μορφολογία σπέρματος),  

• κερί (σημείο τήξης 48-66 oC) (προαιρετικά για δοκιμασία HOP),  

• kit για τη δοκιμασία ψευδαργύρου (προαιρετικά). 

Πλαίσιο Α2.1 Υπολογισμός δυνάμεων φυγοκέντρου 
Η δύναμη στην οποία υπόκεινται τα σπερματοζωάρια κατά τη διάρκεια της φυγοκέ-
ντρησης (σχετική φυγόκεντρος δύναμη, RCF) εξαρτάται από την ταχύτητα της περι-
στροφής (Ν, περιστροφές ανά λεπτό, r.p.m) και την απόσταση μεταξύ του κέντρου 
του ρότορα και του τελικού σημείου όπου θα μετρηθεί η δύναμη (συνήθως το τέλος 
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του σωλήνα φυγοκέντρησης) (ακτίνα, R, cm). H RCF υπολογίζεται από τον τύπο: 
1,118 x 10-5 x R x N2. Για παράδειγμα, με ακτίνα ρότορα 18,6 cm, η φυγοκέντρηση 
στις 5.000 r.p.m θα παράγει δύναμη 2.404 g ενώ με ακτίνα ρότορα 13,5 cm, η φυγο-
κέντρηση στις 3.900 r.p.m θα παράγει δύναμη 2.296 g. Η Εικόνα Α2.1 είναι ένα νο-
μόγραμμα για τον καθορισμό της RCF από την ακτίνα του ρότορα και την ταχύτητα 
της περιστροφής. 

Α2.2 Πιθανοί βιολογικοί κίνδυνοι σε ένα ανδρολογικό εργαστήριο 

Τα ανθρώπινα σωματικά υγρά, όπως το σπέρμα, είναι δυνητικά μολυσματικά και πρέ-
πει να διαχειρίζονται και να απορρίπτονται με ιδιαίτερη προσοχή. Για το ανδρολογικό 
εργαστήριο, οι σημαντικότεροι μολυσματικοί μικροοργανισμοί που μπορούν να βρε-
θούν στο σπέρμα είναι οι ιοί του HIV και της ηπατίτιδας B και C (HBV και HCV). Το 
εργαστηριακό προσωπικό πρέπει να χειρίζεται όλα τα βιολογικά δείγματα ως δυνη-
τικά μολυσματικά και πρέπει να δώσει κατάλληλη προσοχή κατά το χειρισμό τους.  

Α2.3 Διαδικασίες ασφάλειας για το εργαστηριακό προσωπικό 

• Όλο το εργαστηριακό προσωπικό που εργάζεται με ανθρώπινα δείγματα πρέπει 
να ανοσοποιηθεί έναντι της ηπατίτιδας Β. 

• Κανένας δεν πρέπει να τρώει, να πίνει, να καπνίζει, να χρησιμοποιεί καλλυντικά ή 
να αποθηκεύει τρόφιμα στο ανδρολογικό εργαστήριο. 

• Δεν πρέπει να επιτρέπεται το πιπεττάρισμα με το στόμα. Για το χειρισμό των υ-
γρών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα μηχανικές συσκευές πιπετταρίσμα-
τος. 

• Όλο το εργαστηριακό προσωπικό πρέπει να φοράει εργαστηριακή ρόμπα ή μίας 
χρήσεως ποδιά στο εργαστήριο και να τη βγάζει κατά την αποχώρηση. Το εργα-
στηριακό προσωπικό πρέπει να φοράει γάντια μίας χρήσεως (γάντια νιτριλίου, la-
tex ή καουτσούκ, με ή χωρίς πούδρα), ειδικά όταν χειρίζεται φρέσκο ή κατεψυγ-
μένο σπέρμα ή σπερματικό πλάσμα ή άλλα βιολογικά δείγματα καθώς και όσα 
δοχεία που έχουν έρθει σε επαφή με αυτά. Τα γάντια πρέπει να αφαιρούνται και 
να απορρίπτονται όταν το προσωπικό αποχωρεί από το εργαστήριο ή χρησιμο-
ποιεί το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται. 

• Το προσωπικό πρέπει να πλένει τα χέρια του τακτικά, ειδικά πριν αποχωρήσει 
από το εργαστήριο, μετά από χειρισμό δειγμάτων και μετά την αφαίρεση της πο-
διάς και των γαντιών. 

• Το προσωπικό πρέπει να παίρνει προφυλάξεις για να αποτραπούν οι τυχαίοι 
τραυματισμοί του από αιχμηρά αντικείμενα τα οποία μπορεί να είναι μολυσμένα 
με σπέρμα, και να αποφεύγει την επαφή με το σπέρμα με ανοιχτό δέρμα, κοψί-
ματα, γδαρσίματα ή πληγές.  

• Όλα τα αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, λεπίδες, κλπ) πρέπει να τοποθετούνται σε 
ένα επισημασμένο δοχείο μετά την χρήση. Αυτό το δοχείο πρέπει να μπορεί να 
σφραγιστεί ακόμα και πριν γεμίσει και να απορρίπτεται με τον ίδιο τρόπο όπως 
και τα άλλα επικίνδυνα αντικείμενα του εργαστηρίου. 

• Όλα τα δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα (γάντια, δοχεία σπέρματος) πρέπει να 
συλλέγονται και να απορρίπτονται καταλλήλως. 

• Οι μάσκες προσώπου ή οι χειρουργικές μάσκες πρέπει να φοριούνται από όλο το 
προσωπικό που εκτελεί διαδικασίες που ενδεχομένως δημιουργούν αερολύματα 
ή σταγονίδια, π.χ. όταν αναδεύουμε ή φυγοκεντρούμε ανοιχτά δοχεία. Οι τελευ-
ταίες σταγόνες των δειγμάτων σπέρματος δεν πρέπει να αποβάλλονται βίαια/δυ-
νατά από τις πιπέττες, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό σταγονιδίων 
ή αερολυμάτων. 
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• Το προσωπικό πρέπει να φορά προστατευτικά γυαλιά, μονωτικά γάντια και κλει-
στά παπούτσια όταν είναι απαραίτητο, π.χ. κατά την χρήση υγρού αζώτου (βλέπε 
Ενότητα Α2.5). 

Εικ. Α2.1 Νομόγραμμα για τον υπολογισμό της σχετικής φυγόκεντρου δύναμης (RCF) από την 
ακτίνα του ρότορα και την ταχύτητα στροφής.  
Η ευθεία γραμμή που ενώνει την ακτίνα του ρότορα (cm, αριστερός άξονας) με την ταχύτητα 
στροφής (r.p.m., δεξιός άξονας) τέμνει το μεσαίο άξονα στην τιμή RCF. Στο παράδειγμα, μια 
ακτίνα 8 cm με ταχύτητα στροφής 2500 r. p. m. δίνει RCF περίπου 550 g. Η εκτιμώμενη τιμή 
είναι 559 g (βλέπε Πλαίσιο Α2.1.).  

 
A. Άξονας σε cm από το κέντρο του ρότορα της φυγόκεντρου μέχρι το σημείο κατά μήκος του σωληναρίου. 
C. Σχετική φυγόκεντρος δύναμη 
B. Ταχύτητα της φυγόκεντρου σε r.p m. 
Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφεύγονται, και όπου είναι απαραίτητο να περιορίζονται, διαρροές 
δειγμάτων σπέρματος ή αίματος ή ούρων. 

 

A2.4 Διαδικασίες ασφαλείας του εργαστηριακού εξοπλισμού 

Οι επιφάνειες εργασίας και τα μη αναλώσιμα δοχεία που έχουν έρθει σε επαφή με 
σπέρμα ή άλλα βιολογικά δείγματα πρέπει να αποστειρώνονται ή να απολυμαίνονται. 
Πρέπει να εκτελούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: 
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Καθημερινά, μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων: 

• Πλύνετε το χώρο εργασίας με απολυμαντικό, π.χ. υποχλωριώδες νάτριο 0,1% (1 
g/L) ή παρόμοιο απολυμαντικό, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα (ή όλη τη νύχτα) 
και στη συνέχεια ξεπλύνετε το απολυμαντικό με νερό. 

• Βυθίστε τους θαλάμους μέτρησης και τις καλυπτρίδες σε υποχλωριώδες νάτριο 
0,1% (1 g/L) ή παρόμοιο απολυμαντικό για μια νύχτα. Ξεπλύνετε το απολυμαντικό 
με νερό. 

Μετά από διαρροή: 

• Εάν το εξωτερικό μέρος ενός δοχείου δείγματος μολυνθεί, πλύνετε με απολυμα-
ντικό, π.χ. υποχλωριώδες νάτριο 0,1% (1 g/L) ή παρόμοιο απολυμαντικό και μετά 
ξεπλύνετε με νερό. 

 

• Αμέσως μετά την εμφάνιση διαρροών, πλύνετε το πάγκο με απολυμαντικό π.χ. 
υποχλωριώδες νάτριο 1,0% (10 g/L) ή παρόμοιο απολυμαντικό, περιμένετε του-
λάχιστον 4 ώρες και μετά ξεπλύνετε το απολυμαντικό με νερό. 

Όταν είναι απαραίτητο, μπορεί να επιτευχθεί θερμική απενεργοποίηση του HIV στα 
αγγεία συλλογής σπέρματος με: 

• Αποστείρωση με ξηρή θερμότητα για τουλάχιστον 2 ώρες στους 170 °C (340 °F). 
Καλύψτε με αλουμινόχαρτο πριν τη θέρμανση και αφήστε το να κρυώσει πριν το 
χειριστείτε. 

• Αποστείρωση με ατμό (αυτόκλειστο) για τουλάχιστον 20 λεπτά στους 121 °C 
(250 °F) στα 110 kPa (15 psi ή 1 ατμόσφαιρα) πάνω από την ατμοσφαιρική πί-
εση. 

• Συνεχής βρασμός για 20 - 30 λεπτά. 

 

A2.5 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά το χειρισμό υγρού αζώτου 

• Το υγρό άζωτο είναι επικίνδυνο. Να το χειρίζεστε πάντα προσεκτικά, να χρησιμο-
ποιείτε μόνο εγκεκριμένες δεξαμενές και μην προσπαθείτε να σφραγίζετε τα δο-
χεία. Χρησιμοποιήστε λαβίδες για να αποσύρετε αντικείμενα βυθισμένα σε υγρό 
άζωτο. 

• Προστατέψτε τα μάτια με ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά. Προστα-
τέψτε τα χέρια με χαλαρής εφαρμογής στεγνά δερμάτινα ή μονωμένα γάντια. Προ-
στατέψτε τα πόδια με κλειστά παπούτσια. 

• Όταν χυθεί υγρό άζωτο σε μια επιφάνεια τείνει να την καλύψει εντελώς, και επο-
μένως ψύχει μια μεγάλη περιοχή. Αντικείμενα που είναι μαλακά και εύκαμπτα σε 
θερμοκρασία δωματίου συνήθως γίνονται σκληρά και εύθραυστα στη θερμοκρα-
σία του υγρού αζώτου. 

• Η εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
Μια διαρροή στο δέρμα μπορεί να προκαλέσει αποτέλεσμα παρόμοιο με το έ-
γκαυμα. Το αέριο που εκπέμπεται από το υγρό είναι εξαιρετικά κρύο. Οι ευαίσθη-
τοι ιστοί, όπως εκείνοι των ματιών, μπορεί να υποστούν βλάβη ακόμη και από μια 
σύντομη έκθεση στο αέριο, η οποία μπορεί να μην επηρεάσει το δέρμα του προ-
σώπου ή των χεριών. 

• Αποφύγετε το βρασμό και το πιτσίλισμα υγρού αζώτου, καθώς και το κρύο αέριο 
που αναδίδει. Ο βρασμός και το πιτσίλισμα συμβαίνουν πάντα όταν φορτίζεται ένα 
ζεστό δοχείο ή όταν εισάγονται αντικείμενα στο υγρό. Εκτελείτε πάντα αυτές τις 
λειτουργίες για να ελαχιστοποιήσετε το βρασμό και το πιτσίλισμα. 

• Αποφύγετε να αγγίζετε μη μονωμένους σωλήνες. Ποτέ μην αφήνετε κανένα απρο-
στάτευτο μέρος του σώματος να αγγίζει σωλήνες ή δοχεία που περιέχουν υγρό 
άζωτο. Το εξαιρετικά κρύο μέταλλο μπορεί να κολλήσει γρήγορα και η σάρκα θα 
σκιστεί όταν γίνονται προσπάθειες για την απόσπασή του. 
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• Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενους χώρους. Μια μικρή ποσότητα υγρού αζώτου 
σχηματίζει μεγάλη ποσότητα αερίου (σε θερμοκρασία δωματίου είναι εννέα φορές 
ο όγκος του υγρού). Εάν το αέριο άζωτο εξατμιστεί από το υγρό σε κλειστό δωμά-
τιο, το ποσοστό οξυγόνου στον αέρα μπορεί να γίνει χαμηλό και να δημιουργήσει 
κίνδυνο ασφυξίας. Ανιχνευτές οξυγόνου, οι οποίοι ενεργοποιούν συναγερμό όταν 
το επίπεδο οξυγόνου πέσει κάτω από το 17% (v/v), είναι διαθέσιμοι και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όπου αποθηκεύεται υγρό άζωτο. 

• Χρησιμοποιήστε μόνο σωληνάρια και παγέτες ειδικά κατασκευασμένα για κατά-
ψυξη υγρού αζώτου. Πρέπει πάντα να προσέχετε γιατί ακόμη και αυτά μπορούν 
να εκραγούν καθώς ζεσταίνονται. 

 

Αναφορά 

WHO (2004). Laboratory biosafety manual, 3rd ed. Geneva, World Health Organiza-
tion (http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546506.pdf, last accessed 
25 February 2010). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Μικροσκόπηση 

Η καλύτερη πηγή πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο μικροσκόπιο είναι το εγχειρίδιο 
του κατασκευαστή, που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα διάγραμμα με την απεικόνιση 
όλων των μερών του. Εάν ένα τέτοιο εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμο, είναι δυνατή η 
λήψη πληροφοριών σχετικά με τη ρύθμιση μικροσκοπίου και τη χρήση από το Διαδί-
κτυο. 

Για την αξιολόγηση σπέρματος που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, προτείνεται 
το μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης. Το μικροσκόπιο, με τουλάχιστον μια πηγή φωτός 
50 watt, πρέπει να είναι κατά προτίμηση διοφθάλμιο (να έχει δύο προσοφθάλμιους 
φακούς), με συμπυκνωτή φάσης, και να είναι εφοδιασμένο με φακούς × 10, × 20 (ή × 
25) και × 40 (ή × 63) (γενική αξιολόγηση, κινητικότητα, ζωτικότητα, μέτρηση σπερμα-
τοζωαρίων και μη σπερματικών κυττάρων), και καταδυτικό φακό × 100 (για την εκτί-
μηση της μορφολογίας και της ζωτικότητας). Μπορεί να χρειαστεί φακός αρνητικής 
φάσης για μετρήσεις ζωτικότητας και CASA ενώ για τη μικροσκοπία φθορισμού απαι-
τείται η προμήθεια φακού φθορισμού. 

Η ποιότητα και η τιμή των αντικειμενικών φακών ποικίλλουν σημαντικά (βλ. Πλαίσιο 
A3.1). Οι ακριβότεροι φακοί προσφέρουν καλύτερη εικόνα, αλλά και φακοί χαμηλότε-
ρης ποιότητας μπορεί να είναι επαρκείς. 

Τα μικρόμετρα των προσοφθάλμιων φακών (πλέγματα, κοκκία, μικροκλίμακες) είναι 
γυάλινοι δίσκοι με πλέγματα ή κλίμακες γνωστών διαστάσεων, συνήθως 5 mm ή 10 
mm. Ορισμένοι φακοί έχουν μόνιμα δικτυωτά πλέγματα. Άλλοι φακοί μπορούν να ξε-
βιδωθούν και να επιτρέψουν την ενσωμάτωση ενός μόνιμου δικτυωτού πλέγματος. 
Είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές διαμέτρους και πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς με τη 
διάμετρο του προσοφθάλμιου φακού. Μπορεί να βαθμονομηθούν με μικρόμετρο για 
τον προσδιορισμό των διαστάσεων του σπέρματος. Χρησιμοποιούνται επίσης για τον 
περιορισμό της έκτασης του πεδίου για την κινητικότητα του σπέρματος. Στην Εικόνα 
2.4 (a) και στην Εικόνα A7.4 (b) φαίνεται ένα πλέγμα 5 mm × 5 mm, που αποτελεί 
καλό μέγεθος για την αξιολόγηση κινητικότητας σε μεγέθυνση × 20 και × 40. Μερικοί 
εργατηριακοί προτιμούν πλέγμα 10 mm × 10 mm για την εκτίμηση της συγκέντρωσης 
ή της μορφολογίας. 

Ένα παράδειγμα μικρομέτρου είναι μια τροποποιημένη αντικειμενοφόρος πλάκα μι-
κροσκοπίου με κλίμακα, συνήθως 1 mm με υποδιαιρέσεις 10 μm. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για τη βαθμονόμηση του προσοφθάλμιου φακού ή του πλέγματος, και για 
τη μέτρηση των διαστάσεων, π.χ. για αναλύσεις κινητικότητας (βλέπε Εικ. A7.5). 

Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ει-
κόνα από το μικροσκόπιο. Εάν η φωτεινή διαδρομή ευθυγραμμιστεί και ρυθμιστεί σω-
στά, η εικόνα θα είναι καθαρή, και δεν θα προκαλέσει πίεση στα μάτια. Πρέπει να 
ακολουθούνται οι ακόλουθες διαδικασίες όταν χρησιμοποιείτε νέο μικροσκόπιο ή όταν 
οι εικόνες είναι κακής ποιότητας. 

 

A3.1 Φόρτωση του δείγματος 

Τοποθετήστε 10 μL σπέρματος (ή άλλου όγκου, βλέπε Πλαίσιο 2.4) σε αντικειμενο-
φόρο πλάκα μικροσκοπίου, καλυπτρίδα 22 mm × 22 mm (με θάλαμο βάθους 1,5, 
0,17 mm) (ή άλλη διάσταση, βλ. Πλαίσιο 2.4). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
μικρόμετρο (stage micrometer) αντί για καλυπτρίδα σπέρματος, για να ρυθμίσετε το 
μικροσκόπιο. 

Ενεργοποιήστε το φως και προσαρμόστε το στην ένταση που δίνει τη μέγιστη αντί-
θεση και είναι άνετη στα μάτια σας. 

Επιλέξτε τον αντικειμενικό φακό θετικής φάσης × 10. Περιστρέψτε τον πυκνωτή 
(condenser) στον επιλεγμένο αντικειμενικό φακό. 
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Σημείωση: Εάν το μικροσκόπιο είναι τριοφθάλμιο (δηλ. διαθέτει ένα τρίτο φακό στον 
οποίο μπορεί να συνδεθεί κάμερα φωτογράφησης ή εγγραφής βίντεο), θα έχει επι-
πλέον κουμπί εξομάλυνσης φωτός, δεξιά των προσοφθάλμιων φακών. Αυτό το κου-
μπί είναι πιθανό να έχει τρεις ρυθμίσεις: μία για να αφήνει όλο το φως στους προσοφ-
θάλμιους φακούς, μία για να αφήνει όλο το φως στην κάμερα και μία τρίτη που θα 
αφήνει το μισό φως στους προσοφθάλμιους και το μισό στην κάμερα. 

Πλαίσιο A3.1 Οι αντικειμενικοί φακοί 

Κάθε φακός μικροσκοπίου έχει πληροφορίες σχετικά με αυτόν, όπως: 

UPlanFl PlanApo Plan Neoflor Plan S Fluor 

20×/0,80 imm 
corr  

40×/0,75 
Ph2  

100×/1,35 oil 
iris  

100×/1,25 
oilPh3  

20×/0,75 

160/0,17 ∞/0,17 ∞/-  ∞/0,17 WD 1.0 

  

Ακολουθούν οι ερμηνείες των παραπάνω σημάνσεων: 

Plan: ένας επίπεδος φακός, o οποίος εστιάζει με τον ίδιο τρόπο παντού. 

Apo: ένας αχρωματικός φακός ο οποίος διορθώνει την χρωματική εκτροπή. 

F, Fl, FL, Neofluor, Fluo, Fluotar, UV, S-Fluor: φακός που εκπέμπει υπεριώδες φως 
και χρησιμοποιείται στη μικροσκόπηση φθορισμού. 

100×, ×63, 40× κ.λπ: η μεγέθυνση του φακού. 

0,30, 0,50, 0,80, 1,30, 1,40, κ.λπ.: αριθμητικό άνοιγμα (Numerical Aperture ή NA) του 
φακού. Αποτελεί ένδειξη της ικανότητας συλλογής φωτός του φακού. Μαζί με το μή-
κος κύματος του χρησιμοποιούμενου φωτός (λ [λάμπτα]), το NA καθορίζει την ανά-
λυση (τη μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων που μπορούν να διακριθούν). 
NA = η × sin α, όπου (η) είναι ο δείκτης διάθλασης του μέσου εμβάπτισης και (α 
[αλφα]) είναι η γωνία μεταξύ της άκρης του κώνου φωτισμού και της κατακόρυφης. 
Όταν το sin α λαμβάνει την μέγιστη τιμή του 1,00, το μέγιστο NA είναι θεωρητικά ίσο 
με το η, αλλά στην πράξη η μέγιστη τιμή είναι 1,4. Επιλέξτε το υψηλότερο NA για 
καλύτερη ανάλυση. 

Ph, Ph1, Ph2, Ph3, NP, N:φακός με δακτύλιο φάσης. Το Ph υποδεικνύει δακτυλίους 
θετικής φάσης και NP ή N αρνητικής φάσης. Οι φακοί Ph1, Ph2 και Ph3 απαιτούν 
διαφορετικό δακτύλιο φάσης στο συμπυκνωτή ο καθένας. Η οπτική αντίθεση θετικής 
φάσης επιτρέπει την εμφάνιση ενδοκυτταρικών δομών (χρησιμοποιείται σε νωπά πα-
ρασκευάσματα και κινητικότητα), ενώ η οπτική αντίθεση αρνητικής φάσης παράγει 
λευκές εικόνες έναντι του σκούρου φόντου (χρησιμοποιείται για ζωτικότητα ή συ-
σκευές CASA). 

Imm, βύθιση, λάδι, W: φακός που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με ένα υγρό - συχνά 
λάδι, νερό (W) ή γλυκερόλη - μεταξύ του αντικειμένου και του φακού για μεγαλύτερη 
εικόνα (εάν δεν υπάρχει ένδειξη ότι φακός είναι ξερόw και δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται με υγρό).  

Iris: υποδεικνύει φακό με ίριδα που ελέγχεται από ένα δακτύλιο. 

Corr: υποδεικνύει διορθωτικό φακό που επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών μέσων βύ-
θισης με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. 

160, ∞ : μήκος σωλήνα ή η απόσταση μεταξύ του προσοφθάλμιου φακού και του 
αντικειμένου. Είναι συνήθως 160 mm αλλά στους σύγχρονους φακούς μπορεί να είναι 
άπειρη (∞). 

0.17, -: απαιτούμενο πάχος της καλυπτρίδας. Πάχος καλυπτρίδας 1,5 (πάχος 0,16 –
0,19 mm) είναι χρήσιμο για τους περισσότερους σκοπούς. Τα αιμοκυτταρόμετρα 
χρειάζονται καλυπτρίδες αριθμού 4 (πάχος 0,44 mm)﮲ το "-" σημαίνει ότι το πάχος της 
καλυπτρίδας δεν είναι σημαντικό. 
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Working Distance ή WD: απόσταση εργασίας, η απόσταση του μπροστινού φακού 
του αντικειμένου προς την πλησιέστερη επιφάνεια της καλυπτρίδας μετά την εστίαση 
του δείγματος. Το WD μειώνεται με τη μεγέθυνση και το NA αυξάνεται, αυξάνοντας 
την απόσταση εργασίας από τους φακούς, φυσιολογική απόσταση (NWD, έως 5 mm), 
μακριά (LWD, 5,25 – 9,75 mm), πολύ μακριά (ELWD, 10 – 14 mm) και εξαιρετικά 
μακριά (SLWD, 15 – 30 mm). Τα μικροσκόπια ενδέχεται να απαιτούν φακό LWD για 
τον θάλαμο Neubauer. 

Δείκτης διάθλασης: η έκταση της επιβράδυνσης του φωτός καθώς περνά μέσα από 
ένα μέσο. Ο δείκτης διάθλασης (Refractice Index ή RI ή η) στο κενό είναι 1,0000, στον 
αέρα είναι περίπου 1,0 (1,0008), στο νερό είναι 1,33, στη γλυκερόλη είναι 1,47 και 
στα περισσότερα έλαια εμβάπτισης είναι 1,515. Τα υλικά μονιμοποίησης μετά τη ξή-
ρανση έχουν παρόμοιους δείκτες διάθλασης (1,448 - 1,55) με του γυαλιού (1,50-
1,58). 

A3.2 Ρύθμιση των προσοφθάλμιων φακών 

• Ρυθμίστε το διάστημα μεταξύ των φακών (προσοφθάλμιων) στα δικά σας μάτια, 
τραβώντας τους φακούς μακριά ή πλησιάζοντάς τους. 

A3.3 Εστιασμός 

• Περιστρέψτε το μακρομετρικό κοχλία για να φέρετε την τράπεζα όσο πιο κοντά 
γίνεται στον x20 ή x40 φακό. Για να αποφεύγετε το σπάσιμο του αντικειμενικού 
φακού και της αντικειμενοφόρου πλάκας να κοιτάζετε τον αντικειμενικό φακό και 
την τράπεζα από μπροστά ή το πλάι και όχι από τους προσοφθάλμιους. Χρησιμο-
ποιήστε το μακρομετρικό κοχλία για να ρυθμίσετε το ύψος της τράπεζας έτσι ώστε 
η αντικειμενοφόρος πλάκα να έρθει σχεδόν σε επαφή με τον αντικειμενικό φακό. 
Σημειώστε με ποιον τρόπο πρέπει να περιστρέψουμε το μακρομετρικό κοχλία για 
να απομακρύνετε την τράπεζα από τον φακό. 

• Κοιτάζοντας από τους δύο προσοφθάλμιους φακούς, γυρίστε αργά τη ρύθμιση του 
μακρομετρικού κοχλία για να μετακινήσετε την τράπεζα μακριά από το φακό στα-
διακά, μέχρι να εστιάσετε κατά προσέγγιση στο δείγμα. Χρησιμοποιήστε το μικρο-
μετρικό κοχλία για να επιτύχετε καλύτερη εστίαση. 

Σημείωση: Αν δυσκολεύεστε να εστιάσετε, εστιάστε αρχικά στις εσμυρισμένες άκρες της αντι-
κειμενοφόρου πλάκας για να πλησιάσετε στο σωστό πεδίο. 

A3.4 Ρύθμιση των προσοφθάλμιων φακών 

• Σε μερικά μικροσκόπια, οι δύο φακοί μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα. Σε 
άλλα, ο ένας φακός είναι σταθερός και ο άλλος μόνο μπορεί να ρυθμιστεί. 

• Οι ρυθμιζόμενοι προσοφθάλμιοι συνήθως σημαίνονται με κλίμακα «+ / 0 / -». Ρυθ-
μίστε τον προσοφθάλμιο στο «0» πριν ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία. 

• Αν ο ένας προσοφθάλμιος είναι σταθερός, κοιτάξτε μόνο μέσα από το σταθερό 
φακό (κλείστε ή καλύψτε το άλλο μάτι). 

• Εστιάστε στην εικόνα του δείγματος χρησιμοποιώντας το μικρομετρικό κοχλία. Εί-
ναι βοηθητικό να εστιάσετε σε ένα ακίνητο αντικείμενο, π.χ. ένα νεκρό σπερματο-
ζωάριο, σωματίδιο σκόνης ή στο μικρομετρικό πλέγμα της τράπεζας. 

• Ρυθμίστε το ρυθμιζόμενο φακό κοιτώντας μέσα από αυτόν και κλείστε ή καλύψτε 
το μάτι πάνω από το σταθερό φακό. Περιστρέψτε το δακτύλιο στη βάση του προ-
σοφθαλμίου σε «+» ή «-» έως ότου η εστίαση να είναι κατάλληλη για το μάτι σας. 

A3.5 Ρύθμιση του πυκνωτή φωτός 

• Κλείστε το διάφραγμα πεδίου (πάνω από την πηγή φωτός στη βάση του μικρο-
σκοπίου). 
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• Σηκώστε ή χαμηλώστε το συμπυκνωτή χρησιμοποιώντας τα μικρά κουμπιά στα 
αριστερά ή στα δεξιά της μονάδας του συμπυκνωτή έως ότου τα άκρα του δια-
φράγματος να είναι όσο το δυνατόν πιο έντονα, και ο κύκλος του φωτός να είναι 
μικρός και διαυγής. Αυτή η θέση γενικά επιτυγχάνεται όταν ο συμπυκνωτής βρί-
σκεται στην υψηλότερη θέση. Το άκρο της φωτεινής εικόνας μπορεί να αλλάξει 
από μπλε σε κόκκινο όταν εστιαστεί ο συμπυκνωτής (χρωματική εκτροπή) και οι 
άκρες του πυκνωτή θα παραμείνουν ελαφρώς θολές. Το φως μπορεί να είναι ή όχι 
κεντραρισμένο. 

Σημείωση: Εάν το διάφραγμα πεδίου δεν έχει διάφραγμα ίριδας, εστιάστε σε ένα αιχ-
μηρό αντικείμενο (π.χ. μύτη μολυβιού) τοποθετημένο στην πηγή φωτός. 

A3.6 Κεντράρισμα του πυκνωτή 

• Κεντράρετε το διάφραγμα πεδίου με τα κουμπιά κεντραρίσματος του πυκνωτή. 
Αυτά είναι γενικά δύο (συνήθως κοχλιωτά) κουμπιά που βγαίνουν διαγώνια από 
μπροστά ή το πλάι κάτω από τον πυκνωτή. 

• Μόλις η φωτεινή εικόνα κεντραριστεί, ανοίξτε το διάφραγμα πεδίου έτσι ώστε το 
φως να γεμίζει ακριβώς το οπτικό πεδίο. Μην ανοίγετε το διάφραγμα πεδίου πέρα 
από αυτό το σημείο. 

• Κλείστε το άνοιγμα του πυκνωτή έως ότου εξαφανιστεί το έντονο φως. 

Σημείωση: Ακριβώς πίσω από τη δεξιά βίδα κεντραρίσματος του συμπυκνωτή, μπο-
ρεί να υπάρχουν μικρές βίδες που ασφαλίζουν τον πυκνωτή. Προσέξτε να μην τις 
γυρίσετε όταν κεντράρετε τον πυκνωτή, καθώς χαλαρώνοντάς τις θα αφαιρεθεί ολό-
κληρος ο πυκνωτής από το μικροσκόπιο. 

A3.7 Ρύθμιση των δακτυλίων φάσης 

• Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός κεντρικού τηλεσκοπίου, διαθέσιμο από τον κατα-
σκευαστή του μικροσκοπίου. 

• Xρησιμοποιήστε τον κατάλληλο δακτύλιο φάσης για τον πυκνωτή του μικροσκο-
πίου σας.. 

• Αφαιρέστε έναν προσοφθάλμιο φακό και αντικαταστήστε τον με το τηλεσκόπιο κε-
ντραρίσματος. Ρυθμίστε το δακτύλιο του κεντρικού τηλεσκοπίου κρατώντας τη 
βάση του με το ένα χέρι και περιστρέφοντας το πάνω μέρος με το άλλο χέρι κοι-
τάζοντας μέσα από αυτό. Γυρίστε το μέχρι οι δύο δακτύλιοι να είναι σε έντονη 
εστίαση: ο ένας δακτύλιος να είναι σκοτεινός (δακτύλιος φάσης) και ο άλλος φω-
τεινός (φωτεινός δακτύλιος). 

• Ευθυγραμμίστε αυτούς τους δακτυλίους έτσι ώστε να είναι ομόκεντροι περιστρέ-
φοντας τα κουμπιά ρύθμισης φάσης που βρίσκονται στον πυκνωτή φάσης. Αυτά 
τα κουμπιά βρίσκονται συνήθως προς το πίσω μέρος του πυκνωτή. 

• Αντικαταστήστε το κεντρικό τηλεσκόπιο με τον προσοφθάλμιο φακό. 

A3.8 Μικροσκοπία φθορισμού 

Η μικροσκοπία φθορισμού χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των πυρήνων των 
σπερματοζωαρίων με την πολύ ευαίσθητη διαδικασία μέτρησης που βασίζεται στη 
χρώση Hoechst 33342 (βλέπε Ενότητα 2.11.2) και την ακροσωμική αντίδραση χρη-
σιμοποιώντας λεκτίνη επισημασμένη με FITC (βλέπε Ενότητα 4.4.1). Το μέγιστο του 
φάσματος των χρώσεων Hoechst 33342 και FITC είναι 346 nm και 494 nm αντίστοιχα, 
και τα αντίστοιχα μέγιστα εκπομπών είναι 460 nm και 520 nm. Απαιτείται φακός φθο-
ρισμού (βλέπε Πλαίσιο A3.1). Κάθε μοντέλο μικροσκοπίου θα συνοδεύεται από τον 
(προαιρετικό) εξοπλισμό των διχρωμικών καθρεπτών και των φίλτρων φράγματος 
που απαιτούνται για την εξέταση αυτών των χρωμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Mητρικά διαλύματα 
 

Για όλα τα διαλύματα απαιτείται καθαρό νερό (απεσταγμένο, διπλοαπεσταγμένο ή 
απιονισμένο). 

A4.1 Biggers, Whitten and Whittingham 

Αρχικό διάλυμα (Biggers et al.,1971) 

1. Σε 1000 mL απεσταγμένου νερού προστίθενται 5,54 g χλωριούχου νατρίου 
(NaCl), 0,356 g χλωριούχου καλίου (KCI), 0,294 g ένυδρου θειικού μαγνησίου 
(MgSO4.7H2O), 0,250 g ένυδρου χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2.2H2O) και 0,162 
g δισόξινου φωσφορικού καλίου (KH2PO4). 

2. Ρυθμίστε το pH σε 7,4 με υδροξείδιο του νατρίου 1 mol/L 

3. Προσθέστε 1,0 mL (0,04%, 0,4 g/l) ερυθρό της φαινόλης ανά λίτρο. 

Σημείωση: Αυτό το διάλυμα μπορεί να αποθηκευτεί για αρκετές εβδομάδες στους 4 
°C 

BWW διάλυμα εργασίας.  

Την ημέρα χρήσης: 

1. Σε 100 mL αρχικού διαλύματος προσθέστε 210 mg διττανθρακικού νατρίου 
(NaHCO3), 100 mg D-γλυκόζης, 0,37 mL 60% (v/v) γαλακτικού νατρίου (σι-
ρόπι), 3 mg πυροσταφυλικού νατρίου 0,350 mg βόειας αλβουμίνης ορού κλά-
σματος V, 10.000 μονάδες πενικιλλίνη και 10 mg θειικής στρεπτομυκίνης. 

2. Θερμάνετε στους 37 °C πριν από τη χρήση σε ατμόσφαιρα 5% (v/v) CO2 ,95% 
(v/v) αέρα. 

Σημείωση 1: Για επώαση στον αέρα: προσθέστε 20 mmol/L (άλας Na: 5,21g/L) και 
μειώστε τη συγκέντρωση του NaHCO3 σε 0,366 g/L. 
 

Σημείωση 2: Για διαλύματα κλίσεων πυκνότητας (βλέπε Ενότητα 5.5.1): παρασκευά-
στε ένα συμπυκνωμένο απόθεμα 10 x διαλύματος χρησιμοποιώντας 10 φορές τα κα-
θορισμένα βάρη των ενώσεων, εκτός από το ερυθρό της φαινόλης. Μετά την προε-
τοιμασία της κλίσης συμπληρώνουμε στα 100 mL όπως παραπάνω. 

 

A4.2 Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα Dulbecco’s 

1. Διάλυμα Γλυκόζης-PBS Dulbecco’s: σε 750 mL απεσταγμένου προστίθενται 0,2 g 
καλίου (KCl), 0,2 δισόξινου φωσφορικού καλίου (KH2PO4), 0,1g ένυδρου χλωριού-
χου μαγνησίου (MgCl2.6H2O), 8,0 g χλωριούχου νατρίου (NaCl), 2,16 g ένυδρου 
δισόξινου φωσφορικού νατρίου (Na2HPO4.7H2O) και 1,00 g D-γλυκόζης. 

3. Διαλύστε 0,132 g ένυδρου χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2. 2H2O) σε 10 mL απε-
σταγμένου νερού και προσθέστε αργά το παραπάνω διάλυμα με ανάδευση. 

4. Ρυθμίστε το pH σε 7,4 με υδροξείδιο του νατρίου 1 mol/L (NaOH). 

5. Συμπληρώστε μέχρι τα 1000 mL με απεσταγμένο νερό 

Σημείωση 1: Για να αποφύγετε την καταβύθιση ιζήματος, προσθέστε το CaCl2 ξεχω-
ριστά, αργά και με ανάδευση. 

Σημείωση 2: Εάν απαιτείται, προσθέστε 0,3 g βόειας αλβουμίνης ορού (BSA) (χωρίς 
απαραίτητα λιπαρά οξέα) ανά 100 mL πριν από την χρήση. 

 



243 

 

 

 

 

 

Α4.3 Μέσο Earle’s  

1. Σε 750 mL απεσταγμένου νερού προστίθενται 6,8 g χλωριούχου νατρίου 
(NaCl), 2,2g διττανθρακικού νατρίου (ΝaHCO3), 0,14 g ένυδρου δισόξινου φω-
σφορικού νατρίου (NaH2PO4.H2O), 0,4 g χλωριούχου καλίου (KCl), 0,20 g ένυ-
δρου θειικού μαγνησίου (MgSO4.7H2O) και 1,0 g D-γλυκόζης.  

2. Διαλύστε 0,20 g άνυδρου χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2) αργά στο παραπάνω 
διάλυμα με ανάδευση.  

3. Ρυθμίστε το pH σε 7,4 με υδροχλωρικό οξύ (HCl) ή 1 mol/L υδροξείδιου του 
νατρίου (ΝaΟΗ). 

4. Συμπληρώνεται μέχρι τα 1000 mL με απεσταγμένο νερό. 

Σημείωση 1: Για επώαση στον αέρα: προσθέστε 20 mmol/L (Na άλας: 5,21 g/L) και 
μειώστε το NaHCO3 σε 0,366 g/L.  
 

Σημείωση 2: Για διαλύματα κλίσης πυκνότητας (βλέπε Ενότητα 5.5.1): παρασκευά-
στε ένα συμπυκνωμένο μητρικό διάλυμα 10x χρησιμοποιώντας 10 φορές τα αρχικά 
βάρη των ενώσεων, εκτός από το διττανθρικικό. Μετά την προετοιμασία της κλίσης 
συμπληρώστε στα 100 mL με 0,22 g NaHCO3. 

 

Α4.4 Μέσο F-10 Ham’s  

1. Σε 750 mL απεσταγμένου προστίθενται 7,4 g χλωριούχου νατρίου (NaCl, 1,2 g 
διττανθρακικού νατρίου (NaHCO3), 0,285 g χλωριούχου καλίου (KCl), 0,154 g έ-
νυδρου θειικού μαγνησίου (ΜgSO4.7H2O), 0,083 g δισόξινου φωσφορικού καλίου 
(ΚH2PO4), 0,044g ένυδρου χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2.2H2O) και 1,1 g D-
γλυκόζης.  

2. Ρυθμίστε το pΗ σε 7,4 με υδροξείδιο του νατρίου 1 mol/L (NaOH). 

3. Συμπληρώστε μέχρι τα 1000 mL με απεσταγμένο νερό. 

Σημείωση 1: Για επώαση στον αέρα: προσθέστε 20 mmol/L Hepes (άλας Na: 5,21 
g/L) και μειώστε το NaHCO3 σε 0,366 g/L. 

Σημείωση 2: Για τις κλίσεις πυκνότητας (βλέπε Ενότητα 5.5.1): παρασκευάζεται ένα 
συμπυκνωμένο μητρικό διάλυμα 10x αυξάνοντας τα βάρη των ενώσεων 10 φορές, 
εκτός από το διττανθρακικό. Μετά την προετοιμασία της κλίσης, συμπληρώστε στα 
1000 mL, 0,12 g NaHCO3. 

 

A4.5 Ισορροπημένο διάλυμα άλατος Hanks 

1. Σε 750 mL απεσταγμένo νερό προστίθενται 8,0 g χλωριούχου νατρίου (NaCl), 0,4 
g χλωριούχου καλίου (KCl), 0,35 g διττανθρακικού νατρίου (NaHCO3), 0,185 g 
ένυδρου χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2.2H2O), 0,1 g ένυδρου χλωριούχου μαγνη-
σίου (MgCl2.6H2O), 0,1 g ένυδρου θειϊκού μαγνησίου (MgSO4 .7H2O), 0,06 g δισό-
ξινου φωσφορικού καλίου (KH2PO4), 0,048 g δισόξινου φωσφορικού νατρίου 
(NaH2PO4) και 1,0 g D-γλυκόζης. 

2. Ρυθμίστε το pH σε 7,4 με 1 mol/L υδροξειδίου του νατρίου (NaOH). 

3. Συμπληρώνετε στα 1000 mL με απεσταγμένο νερό. 

 

A4.6 Ανθρώπινο σαλπιγγικό υγρό 

Αρχικό παρασκεύασμα (Quinn et al.,1985):  

1. Σε 750 mL απεσταγμένου νερού προστίθενται 5,931 g χλωριούχου νατρίου 
(NaCl), 0,35 g χλωριούχου καλίου (KCl), 0,05 g ένυδρου θειϊκού μαγνησίου 
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(MgSO4 .7H2O), 0,05 g δισόξινου φωσφορικού καλίου (KH2PO4), 2,1 g διττανθρα-
κικού νατρίου (NaHCO3), 0,5 g D-γλυκόζης, 0,036 g πυροσταφυλικού νατρίου, 0,3 
g ένυδρου χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2 .2H2O) και 4,0 g γαλακτικού νατρίου 
(60% (v/v) σιρόπι) 

2. Σε 1 mL του ανωτέρω διαλύματος προστίθενται 10 g ερυθρό της φαινόλης, 100 U 
πενικιλίνη και 50 μg θειϊκής στρεπτομυκίνης.  

3. Ρυθμίστε το pH σε 7,4 με 1 mol/L υδροχλωρικό οξύ (HCl). 

4. Συμπληρώστε έως 1000 mL με απεσταγμένο νερό. 

Σημείωση 1: Για επώαση στον αέρα: προσθήκη 20 mmol/L Hepes (άλας Na: 5,21 g/l) 
και μείωση της συγκέντρωσης του NaHCO3 σε 0,366 g/L. 

 

Σημείωση 2: Για τα διαλύματα κλίσεως πυκνότητας (βλέπε Ενότητα 5.5.1): παρα-
σκευάστε ένα συμπυκνωμένο μητρικό διάλυμα 10× χρησιμοποιώντας 10 φορές το 
καθορισμένο βάρος των ενώσεων, εκτός από το διττανθρακικό, το πυροσταφυλικό 
και το γαλακτικό. Μετά την παρασκευή της κλίσης, συμπληρώστει στα 100 mL με 0,21 
g NaHCO3, 0,0036 g πυροσταφυλικού νατρίου και 0,4 g γαλακτικού νατρίου. 

 

Α4.7 Διάλυμα Krebs-Ringer 

Krebs–Ringer διάλυμα (KRM) χωρίς ερυθρό της φαινόλης: 

1. Σε 750 mL απεσταγμένου νερού προστίθενται 6,9 g χλωριούχου νατρίου (NaCl), 
2,1 g διττανθρακικού νατρίου (NaHCO3), 0,35 g χλωριούχου καλίου (KCl), 0,32 g 
ένυδρου χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2.2H2O), 0,18 g ένυδρου διφωσφορικού να-
τρίου (NaH2PO4.2H2O), 0,1 g ένυδρου χλωριούχου μαγνησίου (MgCl2.6H2O) και 
0,9 g D-γλυκόζης. 

2. Ρυθμίστε το pH σε 7,4 με 1 mol/L υδροξειδίου του νατρίου (NaOH). 

3. Συμπληρώστε στα 1000 mL με απεσταγμένο νερό. 

 

Α4.8 Tris – αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα 

1. Σε 750 mL απιονισμένο νερό προσθέστε 6,055 g βάση Tris και 8,52 g χλωριούχο 
νάτριο (NaCl). 

2. Προσαρμόστε το pH στο 8,2 με 1 mol/L υδροχλωρικό οξύ (HCl). 

3. Συμπληρώστε μέχρι τα 1000 mL με απιονισμένο νερό. 

Σημείωση: To 10x συμπυκνωμένο μητρικό διάλυμα μπορεί να παρασκευαστεί χρησι-
μοποιώντας 10 φορές τις καθορισμένες ποσότητες των ενώσεων. Πριν την χρήση, 
αραιώστε 10 φορές με απιονισμένο νερό και ρυθμίστε το pH με 1 mol/L HCl. 

 

A4.9 Διάλυμα Tyrode 

1. Σε 750 mL απιονισμένο νερό προσθέστε 0,2 g άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο 
(CaCl2), 0.2 g χλωριούχο κάλιο (KCl), 0.05 g όξινο φωσφορικό νάτριο (Na2HPO4), 
0.2 g εξαϋδρικό χλωριούχο μαγνήσιο (MgCl2. 6H2O), 8,0 g χλωριούχο νάτριο 
(NaCl), 1,0 g διττανθρακικό νάτριο (NaHCO3) και 1,0 g D-γλυκόζη. 

2. Προσαρμόστε το pH στο 7,4 με 1 mol/L υδροχλωρικό οξύ (HCl) ή 1 mol/L καυστικό 
νάτριο (NaOH). 

3. Συμπληρώστε μέχρι τα 1000 mL με απιονισμένο νερό. 

4. Αν απαιτείται, προσθέστε 0,3 g BSA (χωρίς απαραίτητα λιπαρά οξέα) ανά 100 mL 
πριν από κάθε χρήση. 
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Α4.10 Χρώση Παπανικολάου 

Οι εμπορικά διαθέσιμες χρώσεις είναι συνήθως ικανοποιητικές, αλλά η χρώση Πα-
πανικολάου μπορεί να φτιαχτεί και στο εργαστήριο. 

Σημείωση: Ελέγξτε την οξύτητα του απιονισμένου νερού προτού παρασκευάσετε τις 
διαφορετικές βαθμίδες αιθανόλης. Το pH θα πρέπει να είναι 7.0. 

ΕΑ-36 (ισοδύναμο στο ΕΑ-50) 

Συστατικά 

1. Ηωσίνη Υ (δείκτης χρώματος 45380) 10 g. 

2. Bismarck καφέ Υ (δείκτης χρώματος 21000) 10 g. 

3. Ανοιχτό πράσινο SF, κιτρινωπό (δείκτης χρώματος 42095) 10 g. 

5. Απιονισμένο νερό 300 mL. 

6. Αιθανόλη 95% (v/v) 2000 mL. 

7. Φωσφοτυγγειακό οξύ 4 g. 

8. Κορεσμένο υδατικό ανθρακικό λίθιο (>1,3 g/100 mL) 0,5 mL. 

Μητρικά διαλύματα 

Προετοιμάστε ξεχωριστά 10% (100 g/L) διαλύματα από κάθε μία από τις χρώσεις 
ως εξής: 

1. Διαλύστε 10 g ηωσίνη Υ σε 100 mL απιονισμένο νερό. 

2. Διαλύστε 10 g Bismarck καφέ Υ σε 100 mL απιονισμένο νερό. 

3. Διαλύστε 10 g ανοιχτόχρωμο πράσινο SF σε 100 mL απιονισμένο νερό. 

Παρασκευή 

1. Για να φτιάξετε 2 λίτρα χρώσης, αναμείξτε 50 mL ηωσίνη Υ μητρικού διαλύματος 
με 10 mL Bismarck καφέ Υ μητρικό διάλυμα και προσθέστε 12,5 mL ανοιχτόχρωμο 
πράσινο μητρικού διαλύματος SF. 

2. Συμπληρώστε μέχρι τα 2000 mL με 95% (v/v) αιθανόλη. 

3. Προσθέστε φωσφοτυγγειακό οξύ οξύ. 

4. Προσθέστε 0,5 mL διαλύματος κορεσμένου υδατικού ανθρακικού λιθίου.  

5. Αναμείξτε καλά και αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου σε σκούρα καφέ 
μπουκάλια που είναι σφιχτά καλυμμένα. 

Σημείωση 1: Το διάλυμα παραμένει σταθερό για 2-3 μήνες. 
 
Σημείωση 2: Αφήστε το διάλυμα να διέλθει μέσα από φίλτρο 0,45 μm πριν τη χρήση. 

 

Πορτοκαλί (Orange) G6 

Συστατικά 

1. Κρύσταλλοι πορτοκαλί G κρύσταλλοι (δείκτης χρώματος 162310) 10 g. 

2. Απιονισμένο νερό 100 mL. 

3. 95% (v/v) αιθανόλη 1000 mL. 

4. Φωσφοτυγγειακό οξύ 0,15 g. 

Μητρικό διάλυμα νούμερο 1 (πορτοκαλί G6, 10% (100 g/L) διάλυμα) 



246 

 

 

 

 

 

1. Διαλύστε 10 g από τους κρυστάλλους Orange G μέσα σε 100 mL απιονισμένο 
νερό. 

2. Ανακινήστε καλά. Αφήστε το μέσα σε ένα σκούρο καφέ ή καλυμμένο με αλουμινό-
χαρτο, πωματισμένο μπουκάλι σε θερμοκρασία δωματίου για 1 εβδομάδα πριν τη 
χρήση. 

Μητρικό διάλυμα νούμερο 2 (πορτοκαλί G6, 0.5% διάλυμα) 

1. Σε 50 mL μητρικού διαλύματος νούμερο 1 προσθέστε 950 mL από 95% (v/v) αι-
θανόλη. 

2. Προσθέστε 0,15 g φωσφοτυγγειακό οξύ. 

3. Αναμείξτε καλά. Αποθηκεύστε σε σκούρα καφέ ή καλυμμένα με αλουμινόχαρτο, 
πωματισμένα μπουκάλια σε θερμοκρασία δωματίου. 

Σημείωση 1: Φιλτράρετε πριν τη χρήση. 
 
Σημείωση 2: Το διάλυμα παραμένει σταθερό για 2-3 μήνες. 

 

Αιματοξυλίνη Harri’s χωρίς οξικό οξύ 

Συστατικά 

1. Αιματοξυλίνη (σκούροι κρύσταλλοι ⸱ δείκτης χρώματος 75290) 

2. Αιθανόλη 95% (v/v) 

2. Δωδεκαϋδρικό θειικό αργίλιο αμμωνίου (AINH4(SO4)2.12H2O) 

3. Οξείδιο του υδραργύρου (HgO) 

Προετοιμασία 

1. Διαλύστε 160 g δωδεκαϋδρικό θειικό αργίλιο αμμωνίου σε 1600 mL απιονισμένο 
νερό με θέρμανση. 

2. Διαλύστε 8 g κρύσταλλους αιματοξυλίνης σε 80 mL 95% (v/v) αιθανόλη. 

3. Προσθέστε το διάλυμα αιματοξυλίνης στο διάλυμα θειικου αργιλίου του αμμω-
νίου. 

4. Θερμάνετε το μείγμα στους 95οC. 

5. Αφαιρέστε το μείγμα από τη θερμότητα και προσθέστε αργά 6 g οξείδιο του υ-
δραργύρου καθώς αναδεύετε. 

Σημείωση: Το διάλυμα θα έχει χρώμα σκούρο μωβ. 

6. Αμέσως εμβυθήστε το δοχείο μέσα σε κρύο υδατόλουτρο. 

7. Όταν το διάλυμα είναι κρύο, φιλτράρετε. 

8. Αποθηκεύστε μέσα σε σκούρα καφέ ή καλυμμένα με αλουμινόχαρτο μπουκάλια 
σε θερμοκρασία δωματίου. 

9. Αφήστε το σε κατάσταση ηρεμίας για 48 ώρες πριν χρησιμοποιηθεί. 

10. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα με μια ίση ποσότητα απιονισμένου νερού. 

Υποκατάστατο διάλυμα νερού βρύσης του Scott 

Σημείωση: Το διάλυμα Scott χρησιμοποιείται μόνο όταν το συνηθισμένο νερό βρύ-

σης είναι δεν αφήνει την απορρόφηση της μπλε χρώσης από τον πυρήνα ⸱ θα πρέ-
πει να αλλάζετε τακτικά, π.χ. αφού ξεπλύνουμε 20 με 25 πλακάκια. 

Συστατικά 

1. Διττανθρακικό νάτριο (NaHCO3) 3,5 g 
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2. Επταένυδρο θειικό μαγνήσιο (MgSO4.7Η2Ο) 20,0 g 

3. Διαφορετικοί κρύσταλλοι θυμόλης (αν απαιτείται ως συντηρητικό) 

4. Απιονισμένο νερό 1.000 mL 

Όξινο διάλυμα αιθανόλης 

Συστατικά 

5. Αιθανόλη 99,5% (v/v) 300 mL 

6. Συμπυκνωμένο υδροχλωρικό οξύ (HCl) 2,0 mL 

7. Απιονισμένο νερό 100 mL 

 

Αναφορές 

Biggers JD et al. (1971). The culture of mouse embryos in vitro. In: Daniel JC, ed. 
Methods in mammalian embryology. San Francisco, WH Freeman: 86-116. 

Quinn P et al. (1985). Improved pregnancy rate in human in-vitro fertilization with 
the use of a medium based on the composition of human tubal fluid. Fertility and 
Sterility, 44:493-498. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Η τραχηλική βλέννη 

A5.1 Εισαγωγή 

Τα σπερματοζωάρια μέσα στην τραχηλική βλέννη αιωρούνται μέσα σε ένα υγρό καλ-
λιεργητικό μέσο. Η αλληλεπίδραση των σπερματοζωαρίων με τις εκκρίσεις της γυναι-
κείας αναπαραγωγικής οδού είναι υψίστης σημασίας για την επιβίωση και την λει-
τουργικότητά τους. Προς το παρόν, δεν υπάρχει πρακτική μέθοδος εκτίμησης των 
επιδράσεων των ανθρώπινων μητρικών και σαπλιγγικών υγρών στα σπερματοζωά-
ρια. Ωστόσο, η τραχηλική βλέννη είναι εύκολα διαθέσιμη για δειγματοληψία και με-
λέτη.  

το επιθήλιο της ανθρώπινης τραχήλου περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους εκκριτι-
κών κυττάρων όπου η φύση κι η αφθονία των εκκριτικών κοκκίων ποικίλλει ανάλογα 
με το τμήμα του τραχήλου της μήτρας. Οι εκκρίσεις από αυτά τα κύτταρα συνεισφέ-
ρουν στην τραχηλική βλέννη. Oι ορμόνες των ωοθηκών ρυθμίζουν την έκκριση της 
τραχηλικής βλέννης: 17β-οιστραδιόλη διεγείρει την παραγωγή άφθονων ποσοτήτων 
υδαρούς βλέννης κι η προγεστερoνη καταστέλλει την εκκριτική δραστηριότητα των 
επιθηλιακών κυττάρων. Το ποσό της τραχηλικής βλέννης που εκκρίνεται παρουσιάζει 
περιοδικές μεταβολές. Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας σε ένα φυσιολογικό εμ-
μηνορυσιακό κύκλο, η καθημερινή παραγωγή της βλέννας ποικίλλει από 500 μL στο 
μέσο του κύκλου ή και λιγότερο από 100 μL από άλλες φορές. Μικρές ποσότητες των 
ενδομητρικών, σαλπιγγικών και πιθανόν θυλακικών υγρών συνεισφέρουν επίσης πι-
θανότατα στη δεξαμενή της τραχηλικής βλέννης. Επιπροσθέτως, υπάρχουν λευκο-
κύτταρα και κυτταρικά υπολείμματα από το μητρικό και τραχηλικό επιθήλιο.  

Η τραχηλική βλέννη είναι μία ετερογενής έκκριση που περιέχει πάνω από 90% νερό. 
Παρουσιάζει μία ποικιλία φυσικών ιδιοτήτων.  

• Το ιξώδες επηρεάζεται από τους μοριακούς σχηματισμούς και τις συγκεντρώσεις 
πρωτεϊνών και ιόντων στη τραχηλική βλέννη. Το ιξώδες της βλέννης ποικίλλει κατά 
την διάρκεια του κύκλου από υψηλό (συνήθως κυτταρικό) λίγο πριν την εμμηνόρ-
ροια σε υδαρές στην μέση του κύκλου ακριβώς πριν την ωορρηξία. Μέχρι να ολο-
κληρωθεί η ωορρηξία το ιξώδες της βλέννης αρχίζει να αυξάνεται ξανά.  

• «Ινώδες» (Spinnbarkeit) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
ινώδη μορφή, την δυνατότητα δημιουργίας νήματος ή τα χαρακτηριστικά ελαστι-
κότητας της τραχηλικής βλέννης.  

• Η εικόνα πτέρης αναφέρεται στον βαθμό και στο πρότυπο της παρατηρηθείσας 
αποκρυστάλλωσης όταν η τραχηλική βλέννη αποξηρανθεί πάνω σε γυάλινη επι-
φάνεια (Βλέπε Εικ. Α5.1)  

Η τραχηλική βλέννη είναι μία υδρογέλη που αποτελείται από ένα δομές υψηλού και 
χαμηλού ιξώδους και αποτελείται από ηλεκτρολύτες, οργανικές χημικές ενώσεις και 
διαλυτές πρωτεΐνες. Οι δομές υψηλού ιξώδους είναι ένα μακρομοριακό δίκτυο από 
βλεννίνη, το οποίο επηρεάζει τις φυσικές ιδιότητες της βλέννας. Η τραχηλική βλέννη 
είναι ένα ινώδες σύστημα που αποτελείται από υπομονάδες φτιαγμένες από έναν 
πεπτιδικό πυρήνα και πλευρικές αλυσίδες ολιγοσακχαριτών. Η κυκλική αλλοίωση των 
συστατικών της τραχηλικής βλέννης επηρεάζει την ικανότητα των σπερματοζωαρίων 
να διεισδύουν και να επιβιώνουν. Τα σπερματοζωάρια μπορούν να διεισδύσουν στην 
ανθρώπινη τραχηλική βλέννη ξεκινώντας περίπου την ένατη μέρα ενός φυσιολογικού 
κύκλου 28-ημερών﮲ η διεισδυτικότητα αυξάνει σταδιακά μέχρι να φθάσει στο μέγιστο 

της λίγο πριν την ωορρηξία. Τότε η διεισδυτική ικανότητα του σπέρματος ξεκινάει να 
ελαττώνεται πριν ακόμα γίνουν εμφανείς μεγάλες αλλαγές στις ιδιότητες της βλέννης. 
Είναι συνηθισμένες ατομικές μεταβολές στον χρόνο και στον βαθμό της διεισδυκότη-
τας του. Τα κινούμενα σπερματοζωάρια ίσως να κατευθύνονται από νήματα της τρα-
χηλικής βλέννης στις τραχηλικές κρύπτες, όπου ίσως διατηρούνται κι απελευθερώνο-
νται αργά στην μήτρα και στις σάλπιγγες.  
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Εικ. Α5.1. Παραδείγματα του σχηματισμού της πτέρης σε τραχηλική βλέννη αποξηραμένης 
στον αέρα πάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα. 

(α) Εικόνα πτέρης 1: πρωτεύον στέλεχος, 2: δευτερεύον στέλεχος, 3: τριτογενές στέλεχος, 4: 
τετραδικό στέλεχος (βαθμός 3), (b) κυρίως πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στελέχη (βαθμός 2) 
αλλά κάποια τριτογενή στελέχη είναι επίσης παρόντα, (c) άτυπη κρυσταλλοποίηση πτέρης 
(βαθμός 1), (d): καμία κρυσταλλοποίηση (βαθμός 0). Oι γύρω δομές είναι φυσαλίδες αέρα. Για 
την ερμηνεία της βαθμολόγησης δείτε την Ενότητα Α5.3.3.  

 

Σχόλιο: Η εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων του σπέρματος με την τραχηλική βλέννη 
πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε ολοκληρωμένης μελέτη της στειρότητας. Κάθε εύ-
ρημα μη φυσιολογική αλληλεπίδρασης σπέρματος-τραχηλικής βλέννης ίσως αποτε-
λεί ένδειξη για τεχνητή σπερματέγχυση ή άλλες μορφές υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής.  

 

Α5.2 Συλλογή και διατήρηση της τραχηλικής βλέννης 

Α5.2.1 Διαδικασία συλλογής 

Αποκαλύψτε τον τράχηλο με ένα κολποδιαστολέα και σκουπίστε απαλά τον εξωτρά-
χηλο με ένα βαμβακοφόρο στυλεό για να αφαιρέσετε την εξωτερική συγκέντρωση των 
κολπικών ρύπων. Αφαιρέστε την εξωτραχηλική βλέννη με στυλεό ή λαβίδα. Συλλέξτε 
την τραχηλική βλέννη από το ενδοτραχηλικό κανάλι αναρροφόντας με σύριγγα βλέν-
νης, σύριγγα φυματίνης (χωρίς βελόνα), σιφώνιο ή σωληνάριο πολυαιθυλενίου. Θα 
πρέπει να τυποποιηθεί η πίεση αναρρόφησης στη συσκευή συλλογής. Προωθείστε 
την άκρη της συσκευής περίπου 1 εκ μέσα στον τράχηλο πριν την αναρρόφηση. Δια-
τηρείστε την αναρρόφηση καθώς η συσκευή αποσύρεται. Λίγο πριν η συσκευή απο-
συρθεί τελείως από τον εξωτράχηλο, απελευθερώστε την πίεση αναρρόφησης. Τότε 
συνιστάται να σφίγγεται ο καθετήρας για να αποφευχθεί η συσσώρευση φυσαλίδων 
ή του κολπικού υγρού στη συλλεγόμενη βλέννη όταν η συσκευή αφαιρείται από τον 
τράχηλο. Όποτε είναι δυνατό, θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα της βλέννης αμέσως 
μετά την συλλογή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η βλέννη θα πρέπει μέχρι τον έλεγχό 
της να συντηρείται (βλέπε Ενότητα A5.2.2). 

Όταν πρέπει η τραχηλική βλέννη να συλλεχθεί σε διαφορετικό χρόνο από το μέσο του 
κύκλου, η παραγωγή της μπορεί να αυξηθεί με τη χορήγηση 20-80 μg αιθινυλικής 
οιστραδιόλης κάθε μέρα για 7-10 ημέρες πριν από τη συλλογή. Αυτή η διαδικασία θα 
παράγει μια πιο ενυδατωμένη, και επομένως λιγότερο ιξώδης, έκκριση βλέννης 
(Eggert-Kruse et al., 1989). Αν και αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση 
της αλληλεπίδρασης σπέρματος - βλέννης in vitro, δεν αντανακλά απαραίτητα την in-
vivo κατάσταση για το ζευγάρι όταν δεν χορηγούνται ορμόνες.  

Α5.2.2 Αποθήκευση και συντήρηση 

Η βλέννη μπορεί να συντηρηθεί είτε στην αρχική συσκευή συλλογής είτε σε μικρούς 
δοκιμαστικούς σωλήνες σφραγισμένους με πώμα ή με παραφίλμ για την αποφυγή 
αφυδάτωσης. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του αέρα στο 
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δοχείο αποθήκευσης. Τα δείγματα πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο στους 4°C έως 
5 ημέρες. Εάν είναι δυνατόν, τα δείγματα βλέννης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εντός 2 ημερών από τη συλλογή﮲ το διάστημα μεταξύ συλλογής και χρήσης πρέπει 

πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Δεν θα πρέπει να γίνονται ρεολογικές δοκιμές και δοκι-
μές διείσδυσης σπέρματος σε δείγματα βλέννης που έχουν καταψυχθεί και αποψυ-
χθεί. 

 

Α5.3 Εκτίμηση της τραχηλικής βλέννης 

Η εκτίμηση των ιδιοτήτων της τραχηλικής βλέννης περιλαμβάνει την εκτίμηση των 
ελαστικών της ιδιοτήτων, της φτέρης (κρυστάλλωση), του ιξώδους και του pH. Το Πα-
ράρτημα 6 περιέχει ένα δείγμα εντύπου για την εκτίμηση και καταγραφή αυτών των 
ιδιοτήτων της τραχηλικής βλέννης σύμφωνα με το σύστημα που επινοήθηκε από τον 
Moghissi (1976), βασισμένο σε μια αρχική πρόταση των Insler et al. (1972). Η βαθ-
μολόγηση περιλαμβάνει τον όγκο της τραχηλικής βλέννης που συλλέχθηκε (βλέπε 
Ενότητα A5.3.1) και τις τέσσερις μεταβλητές (βλέπε Ενότητες A5.3.2 έως A5.3.5) που 
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και την όψη της βλέννης. Το pH της βλέννης δεν 
περιλαμβάνεται στη συνολική βαθμολογία της τραχηλικής βλέννης, αλλά πρέπει να 
μετράται ως καθοριστικός παράγοντας της αλληλεπίδρασης σπέρματος-βλέννης 
(Eggert-Kruse et al., 1993). Η μέγιστη βαθμολογία είναι 15. Βαθμολογία μεγαλύτερη 
από 10 είναι συνήθως ενδεικτική της καλής τραχηλικής βλέννης που ευνοεί την σπερ-
ματική διείσδυση﮲ βαθμολογία μικρότερη από 10 μπορεί να σημαίνει ότι η τραχηλική 

βλέννη είναι δυσμενής για τη διείσδυση του σπέρματος. 

A5.3.1 Όγκος 

Το ιξώδες της βλέννης δυσκολεύει την ακριβή μέτρηση του όγκου. Μπορεί να μετρη-
θεί από το μήκος της βλέννης μέσα σε σωλήνα καθετήρα γνωστής διαμέτρου (βλέπε 
Πλαίσιο A5.1). 

Πλαίσιο Α5.1 Προσδιορισμός του όγκου της συλλεγόμενης βλέννης 

Ο όγκος ενός παρασκευάσματος βλέννης (V, μL = mm3) υπολογίζεται πολλαπλασιά-
ζοντας το εμβαδό διατομής του σωλήνα (A, mm2) επί το μήκος (L, mm) που περιέχει-
την βλέννη: V = A × L. Το εμβαδό διατομής είναι A =πr2, όπου το π είναι περίπου 
3,142 και το r είναι η ακτίνα του σωλήνα. Έτσι, για μήκος βλέννης 10 cm (100 mm) 
σε σωλήνα διαμέτρου 2 mm (A = 3,142 × 1 × 1 = 3,142 mm2) ο όγκος ισούνται με A 
× L = 3,142 × 100 = 314 mm3 = 314 μL ή 0,31 mL. 

Ο όγκος βαθμολογείται ως εξής:  

0 = 0 mL  

1 = 0,0 1- 0,10 mL ή περίπου 0,1 mL 

 2 = 0,11 - 0,29 mL ή περίπου 0,2 mL  

3 => 0,3 mL ή περίπου 0,3 mL ή περισσότερο 

Α5.3.2 Ιξώδες (συνοχή) 

Το ιξώδες της τραχηλικής βλέννης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την διείσ-
δυση του σπέρματος. Μπορεί στη μέση του κύκλου η αντίσταση στη μετανάστευση 
σπέρματος να είναι μικρή αλλά κατά την διάρκεια της ωχρινικής φάσης η ιξώδης 
βλέννη σχηματίζει ένα πανίσχυρο φράγμα. 

Το ιξώδες βαθμολογείται ως εξής: 

0 = παχιά, πολύ ιξώδης, προεμμηνορροϊκή βλέννη 

1 = βλέννη ενδιάμεσου ιξώδους 

2 = ήπια ιξώδης βλέννη 

3 = υδαρή, ελάχιστα παχύρρευστη, στα μέσα του κύκλου (προαγωγική) βλέννη 
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A5.3.3 Δοκιμασία φτέρης 

Η δοκιμασία της φτέρης (βλέπε Εικ. Α5.1) επιτυγχάνεται με την εξέταση της τραχηλι-
κής βλέννης, που έχει ξηρανθεί με έκθεση στον αέρα σε αντικειμενοφόρους πλάκες. 
Τέτοια παρασκευάσματα αποκαλύπτουν διάφορα μοτίβα αποκρυστάλλωσης, τα ο-
ποία μπορεί να μοιάζουν με φτέρη. Ανάλογα με τη σύνθεση της βλέννας, οι «φτέρες» 
μπορεί να έχουν μόνο ένα πρωτεύον στέλεχος, ή το στέλεχος μπορεί να διακλαδωθεί 
μία έως τρεις φορές και να παράγει δευτερογενή, τριτογενή και τεταρτογενή στελέχη. 
Μπορεί να παρατηρηθούν αρκετοί παράγοντες γύρω από το παρασκεύασμα και η 
αξιολόγηση να εκφραστεί ως ο υψηλότερος βαθμός φτέρης που είναι χαρακτηριστικός 
στο δείγμα. 

Οι τύποι φτερών ποικίλουν, για παράδειγμα, ανάλογα με το πάχος του παρασκευά-
σματος και τον αριθμό των κυττάρων που υπάρχουν. Ένα παρασκεύασμα μπορεί να 
εμφανίζει περισσότερα από ένα στάδια φτερών: μερικές φορές όλα τα στάδια βρίσκο-
νται σε ένα παρασκεύασμα. 

Η δοκιμασία φτέρης αξιολογείται ως εξής: 

0 = χωρίς αποκρυστάλλωση 

1 = άτυπος σχηματισμός φτέρης 

2 = πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στελέχη φτέρης 

3 = τριτογενή και τεταρτογενή στελέχη φτέρης 

A5.3.4 Ινώδες 

Τοποθετήστε μια σταγόνα τραχηλικής βλέννης σε μια πλάκα μικροσκοπίου και κα-
λύψτε τη με μια καλυπτρίδα ή μια δεύτερη αντικειμενοφόρο πλάκα. Στη συνέχεια ση-
κώστε απαλά την καλυπτρίδα ή τη δεύτερη πλάκα. Υπολογίστε το μήκος του νήματος 
της τραχηλικής βλέννης που εκτείνεται μεταξύ των δύο επιφανειών. 

Η κολλώδης ικανότητα αξιολογείται ως εξής: 

0 = <1 cm 

1 = 1–4 cm 

2 = 5-8 cm 

3 = 9 cm ή περισσότερο 

A5.3.5 Κυτταρικότητα 

Συνιστάται όλοι οι αριθμοί κυττάρων να εκφράζονται ως κύτταρα ανά μL. H εκτίμηση 
του αριθμού των λευκοκυττάρων και άλλων κυττάρων στην τραχηλική βλέννη βασίζε-
ται στον αριθμό που μετράται ανά πεδίο μικροσκόπισης υψηλής ισχύος (HPF) (βλέπε 
Πλαίσιο Α5.2). 

Πλαίσιο A5.2 Όγκος που παρατηρείται ανά πεδίο υψηλής ισχύος σε παρασκεύασμα 
βλέννας βάθους 100 μm 

Ο όγκος της βλέννας που παρατηρείται σε κάθε μικροσκοπικό δελτίο εξαρτάται από 
την περιοχή του πεδίου (πr2, όπου το π είναι περίπου 3,142 και το r είναι η ακτίνα του 
μικροσκοπικού πεδίου) και το βάθος του θαλάμου (εδώ 100 μm). Η διάμετρος του 
πεδίου μικροσκοπίου μπορεί να μετρηθεί με ένα μικρόμετρο ή διαιρώντας τη διάμετρο 
του ανοίγματος του προσοφθάλμιου φακού με τη μεγέθυνση του αντικειμενικού φα-
κού. 

Σε αντικειμενικό φακό ×40 και προσοφθάλμιο φακό ×10 με διάφραγμα 20 mm, το 
μικροσκοπικό πεδίο έχει διάμετρο περίπου 500 μm (20 mm / 40). Σε αυτή την περί-
πτωση, r = 250 μm, r2 = 62.500 μm2, πr2 = 196.375 μm2 και ο όγκος είναι 19.637.500 
μm3 ή περίπου 20 nl. 

Έτσι, μια μέτρηση 10 κυττάρων ανά HPF είναι περίπου ισοδύναμη με 10 κύτταρα ανά 
20 nl, ή 500 κύτταρα ανά μL. Όσο ο αριθμός των κυττάρων που μετριούνται είναι 
χαμηλός, το σφάλμα δειγματοληψίας είναι υψηλό. Μια διπλή μέτρηση 10 κυττάρων 
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έχει σφάλμα δειγματοληψίας 22% (βλέπε Πίνακα 2.2), έτσι η τιμή θα μπορούσε να 
βρίσκεται οπουδήποτε μεταξύ 280 και 720 κυττάρων ανά μL. 

Η κατάταξη βαθμολόγησης των κυττάρων είναι: 

0 => 20 κύτταρα ανά HPF ή > 1000 κύτταρα ανά μL 

1 = 11 - 20 κύτταρα ανά HPF ή 501–1000 κύτταρα ανά μL 

2 = 1 - 10 κύτταρα ανά HPF ή 1–500 κύτταρα ανά μL 

3 = 0 κύτταρα 

A5.3.6 pH 

Το pH της τραχηλικής βλέννης από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα πρέπει να μετρηθεί 
με πεχαμετρικό χαρτί, εύρους 6,0-10,0, in situ ή αμέσως μετά τη λήψη. Εάν το pH 
μετρηθεί in situ, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να αποφευχθεί η επαφή της εξωτρα-
χηλικής βλέννας η οποία έχει πάντα pH χαμηλότερο (πιο όξινο) από αυτό της βλέννας 
στον ενδοτραχηλικό σωλήνα. Πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή μό-
λυνσης από εκκρίσεις του κόλπου, που έχουν χαμηλό pH. 

Τα σπερματοζωάρια είναι ευάλωτα σε αλλαγές του pH της τραχηλικής βλέννης. Όξινη 
βλέννη ακινητοποιεί τα σπερματοζωάρια, ενώ η αλκαλική βλέννη μπορεί να ενισχύσει 
την κινητικότητα. Η υπερβολική αλκαλικότητα της τραχηλικής βλέννης (pΗ μεγαλύ-
τερο από 8,5), ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη βιωσιμότητα των σπερμα-
τοζωαρίων. Η βέλτιστη τιμή pH για τη μετανάστευση σπέρματος και την επιβίωση 
στην τραχηλική βλέννη κυμαίνεται μεταξύ 7,0 και 8,5, που είναι το φυσιολογικό pH 
εύρους της τραχηλικής βλέννης στη μέση του κύκλου. Αν και η τιμή του pH μεταξύ 6,0 
και 7,0 μπορεί να είναι αποτελεσματική για τη διείσδυση του σπέρματος, η κινητικό-
τητα συχνά μειώνεται κάτω από το pH 6,5 και τα τεστ αλληλεπίδρασης σπέρματος-
τραχηλικής βλέννης συχνά δεν πραγματοποιούνται εάν το pH της βλέννης είναι κάτω 
από 7,0. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η τραχηλική βλέννη μπορεί να είναι περιστασιακά πιο ό-
ξινη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μη φυσιολογικές εκκρίσεις, την παρουσία βακτη-
ριακής λοίμωξης ή τηn μόλυνση με κολπικό υγρό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Έκθεση αποτελεσμάτων για ανάλυση σπέρμα-
τος και τραχηλικής βλέννης 

 

A6.1 Πρότυπη έκθεση ανάλυσης σπέρματος 

Αυτό το δείγμα απαντητικής έκθεσης της σελίδας προσφέρεται ως παράδειγμα. Επι-
τρέπει την καταγραφή παρατηρήσεων που έγιναν κατά την ανάλυση σπέρματος, χρη-
σιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μπορεί να είναι 
προσαρμοσμένο ώστε να περιλαμβάνει παράγωγες μεταβλητές, οι οποίες είναι συν-
δυασμοί αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα (π.χ. συνολικός αριθμός θετι-
κών σε υπεροξειδάση κυττάρων ανά εκσπερμάτιση). Όταν τα δεδομένα στην έκθεση 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς μπορούν να εισαχθούν 
απευθείας σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή, και τυχόν παράγωγες μεταβλητές να 
υπολογιστούν αυτόματα. Η έκθεση αποτελεσμάτων έχει πολλές στήλες για την κατα-
γραφή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σπέρματος που πραγματοποιήθηκαν σε 
διαφορετικές στιγμές. Αυτός είναι ένας βολικός τρόπος παρουσίασης των σειριακών 
αποτελεσμάτων των δειγμάτων σπέρματος. Μπορεί να είναι χρήσιμο να προσθέσετε 
επιπλέον χώρο σε ορισμένα μέρη της έκθεσης ώστε να επιτραπεί η καταγραφή πρό-
σθετων σχολίων και παρατηρήσεων. Τα όρια αναφοράς και οι συναινετικές τιμές κα-
τωφλίου (βλέπε Παράρτημα 1, Πίνακας 1.1 και Σχόλια), δίνονται, όπου διατίθενται, 
στις αγκύλες δίπλα στην παράμετρο. 

 

Όνομα: 

Κωδικός: 

 Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος)    

Συλλογή (1, στο εργαστήριο2 ﮲, στο σπίτι)    

Ώρα συλλογής (ώρα: λεπτό)    

Παράδοση δείγματος (ώρα: λεπτό)    

Έναρξη ανάλυσης (ώρα: λεπτό)    

Ασθενής 

Χρόνος αποχής (μέρες)    

Φαρμακευτική αγωγή    

Δυσκολίες στη συλλογή    

Σπέρμα 

Θεραπευτική αγωγή (π.χ. βρομελίνη)    

Ολοκλήρωση δείγματος (1, ολοκληρωμένη2 ﮲, ημιτελής)    

 Όψη (1, φυσιολογική2 ﮲, μη φυσιολογική)    

Ιξώδες (1, φυσιολογικό2 ﮲, μη φυσιολογικό)    

Ρευστοποίηση (1, φυσιολογική; 2, μη φυσιολογική) (λε-
πτά) 

   

Συγκόλληση (1–4, A–E)    

pH [≥7,2]    

Όγκος (mL) [≥1,5]    

Σπερματοζωάρια 
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Ολικός αριθμός (106 ανά εκσπερμάτιση) [≥39]    

Συγκέντρωση (106 ανά mL) [≥15]    

Σφάλμα (%) αν έχουν μετρηθεί λιγότερα από 400 κύτταρα    

Ζωτικότητα (% ζωντανών) [≥58]    

Συνολική κινητικότητα PR + NP (%) [≥40]    

Προοδευτική PR (%) [≥32]    

Μη-προοδευτική NP (%)    

Μη κινητικότητα IM (%)    

 Φυσιολογικές μορφές (%) [≥4]    

Ανώμαλες κεφαλές (%)    

Aνώμαλοι αυχένες (%)    

Ανώμαλες ουρές (%)    

Περίσσεια κυτταροπλασματικού υπόλοιπου (%)    

Άμεσο MAR-τεστ IgG (%) (3 ή 10 λεπτά) [<50]    

Άμεσο MAR-τεστ IgA (%) (3 ή 10 λεπτά) [<50]    

Άμεσο IB-τεστ IgG (% με σφαιρίδια) [<50]    

Άμεσο IB-τεστ IgA (% με σφαιρίδια) [<50]    

Μη-σπερματικά κύτταρα 

Υπεροξειδάση-θετικά, συγκέντρωση (106 ανά mL) [<1,0]    

Λειτουργία βοηθητικών αδένων 

Ψευδάργυρος (µmol ανά εκσπερμάτιση) [≥2,4]    

Φρουκτόζη (µmol ανά εκσπερμάτιση) [≥13]    

α-Γλυκοσιδάση (φυσική) (mU/εκσπερμάτιση) [≥20]    

Εργαστηριακός:    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Σφάλματα δειγματοληψίας και ποιοτικός έλεγ-
χος 

 

Α7.1 Σφάλματα στη μέτρηση της συγκέντρωσης σπέρματος 

Α7.1.1 Σφάλματα κατά την αξιολόγηση των μετρήσεων 

Για τη μέτρηση της συγκέντρωσης σπέρματος, μετράται ο αριθμός των σπερματοζω-
αρίων σε αραιωμένο σπέρμα μέσα σε θάλαμο καταμέτρησης. Ωστόσο, η απλή εκτί-
μηση έχει περιορισμένη αξία χωρίς κάποια ένδειξη της ακρίβειας της. Αυτή παρέχεται 
από το διάστημα εμπιστοσύνης, το οποίο έχει συγκεκριμένη πιθανότητα (ο συντελε-
στής εμπιστοσύνης ή τη δυνατότητα κάλυψης) να περιλαμβάνει την πραγματική τιμή. 
Η πιο κοινή χρησιμοποιούμενη πιθανότητα είναι 0,95. Τότε το διάστημα ονομάζεται 
διάστημα εμπιστοσύνης 95% και τα άκρα του όρια εμπιστοσύνης 95% (Armitage et 
al., 2002) 

Εάν τα σπερματοζωάρια διανεμηθούν τυχαία σε όλο το θάλαμο, η τιμή του δεδομένου 
όγκου ακολουθεί την κατανομή Poisson, με διακύμανση ίση με τον μετρημένο αριθμό. 

Το τυπικό σφάλμα (SE) μιας καταμέτρησης (Ν) είναι η τετραγωνική ρίζα του (√𝛮 ), το 

δειγματοληπτικό σφάλμα (%SE) είναι 100 × (
√𝛮

𝛮
 ) και το διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

(CI) είναι περίπου Ν ±1,96 × 𝑆𝐸 ( ή 𝛮 ± περίπου 2× 𝑆𝐸) 

Σημείωση: Αυτές οι τιμές είναι μόνο κατά προσέγγιση, καθώς τα όρια εμπιστοσύνης 
δεν είναι συμμετρικά με την εκτίμηση. Το ακριβές διάστημα εμπιστοσύνης 95%, με 
βάση την κατανομή Poisson είναι 361,76 - 441,21 για μια καταμέτρηση 400, 81,36 -
121,66 για μια καταμέτρηση 100, 4,80 - 18,39 για μια καταμέτρηση 10, 0,025 – 5,572 
για μια καταμέτρηση 1 και 0,0 - 3,7 για μια καταμέτρηση 0. 

A7.1.2 Συμφωνία μεταξύ επαναλαμβανομένων μετρήσεων  

Συνιστάται να γίνονται διπλές μετρήσεις σε δύο ξεχωριστές αραιώσεις κάθε δείγματος 
σπέρματος, ώστε να ληφθεί υπόψη η πιθανή άνιση κατανομή των σπερματοζωαρίων 
παρά την πλήρη ανάμειξη (βλέπε Ενότητα 2.4.1). Η μέτρηση του ίδιου δείγματος δυο 
φορές, ή η μέτρηση της ίδιας αραίωσης στις δύο πλευρές της κυτταρομετρικής πλά-
κας δεν αποτελούν σωστή επανάληψη, καθώς αυτό δεν θα επέτρεπε την ανίχνευση 
σφαλμάτων στην παρασκευή των δειγμάτων στην ανάμειξη ή στην αραίωση.  

Η διαφορά μεταξύ ανεξάρτητων μετρήσεων αναμένεται να είναι μηδενική, με σφάλμα 
ίσο με τη τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των δύο καταμετρήσεων. Κατά συνέπεια 
το z = (N1 – N2) / (N1 + N2) θα μπορούσε να είναι < 1,96 μόνο τυχαία. Εάν είναι, οι 
τιμές γίνονται αποδεκτές. Εάν το z είναι >1,96, γίνονται νέες επαναλαμβανόμενες α-
ραιώσεις. Η Εικόνα Α7.1 δίνει τις αποδεκτές στρογγυλεμένες τιμές για Ν1 – Ν2. 

Για παράδειγμα, για ένα μέσο αριθμό 200 σπερματοζωαρίων (άθροισμα 400), η δια-
φορά μεταξύ των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων θα μπορούσε να είναι τόσο με-
γάλη όσο 39, άρα οι δύο μετρήσεις θα είναι 180,5 (200 – 19,5) και 219,5 (200 + 19,5) 
μόνο τυχαία. 

Ο Πίνακας Α7.1 συνοψίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στο Σχήμα Α7.1. και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της συμφωνίας μεταξύ των επαναλήψεων 
(βλέπε Ενότητες 2.8.3 και 2.11) 

Κατά την καθημερινή μέτρηση, συνιστάται να υπολογίζονται τουλάχιστον 200 σπερ-
ματοζωάρια σε κάθε επανάληψη, έτσι ώστε τα συνολικά μετρήσιμα κύτταρα να είναι 
400 και το δειγματοληπτικό σφάλμα να είναι μικρότερο από 5% (βλέπε Πίνακας 2.2). 
Σε πολύ μικρούς αριθμούς σπερματοζωαρίων, το υψηλό δειγματοληπτικό σφάλμα 
μπορεί να είναι αναπόφευκτο (βλέπε Ενότητα 2.11.1 και 2.11.2) και θα πρέπει να 
αναφέεται το δειγματοληπτικό σφάλμα (SE%) για τα μετρήσιμα σπερματοζωάρια. 

  



256 

 

 

 

 

 

Εικ. Α7.1 Αποδεκτές διαφορές μεταξύ δύο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ως συνάρτηση του 
συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων.  

Η γραμμή δείχνει τη μέγιστη διαφορά μεταξύ των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων που αναμέ-
νεται να προκύψουν μόνο τυχαία.  

 

 
Πίνακας Α7.1 Αποδεκτές διαφορές μεταξύ δύο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για το άθροι-
σμα που δίνεται. 
 

 
*Με βάση το στρογγυλεμένο διάστημα εμπιστοσύνης 95%. 

 

Α7.2 Η σημασία της κατανόησης των δειγματοληπτικών λαθών  

Αυτό το εγχειρίδιο δίνει μεγάλη έμφαση στη μέτρηση ενός επαρκούς αριθμού σπερ-
ματοζωαρίων και στη λήψη επαναληπτικών εκτιμήσεων για συμφωνία εντός ορισμέ-

Άθροισμα  Διαφορά * 

35-40 12 

41-47 13 

48-54 14 

55-62 15 

63-70 16 

71-79 17 

80-89 18 

90-98 19 

99-109 20 

110-120 21 

121-131 22 

132-143 23 

Άθροισμα  Διαφορά * 

144-156 24 

157-169 25 

170-182 26 

183-196 27 

197-211 28 

212-226 29 

227-242 30 

243-258 31 

259-274 32 

275-292 33 

293-309 34 

310-328 35 

Άθροισμα  Διαφορά * 

329-346 36 

347-366 37 

367-385 38 

386-406 39 

407-426 40 

427-448 41 

449-470 42 

471-492 43 

493-515 44 

516-538 45 

539-562 46 

563-587 47 
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νων ορίων. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή αυτές οι διαδικασίες αυξάνουν τη βεβαιό-
τητα ότι οι συγκεντρώσεις ή το σύνολο των μετρήσεων που δημιουργούνται είναι κο-
ντά στις πραγματικές (αλλά άγνωστες) τιμές. Εάν μετρηθούν πολύ λίγα σπερματοζω-
άρια, η συγκέντρωση που υπολογίζεται θα είναι ανακριβής. Εάν δεν είναι δυνατό να 
μετρηθούν συνολικά τουλάχιστον 400 σπερματοζωάρια, αυτό θα πρέπει να αναφέρε-
ται στην έκθεση φόρμα και να σημειώνεται το σχετικό σφάλμα (βλέπε Πίνακας 2.2). 

Η πιστότητα επιτυγχάνεται καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται βαθείς θάλαμοι με μεγά-
λες περιοχές πλέγματος που μπορούν να έχουν μεγάλο αριθμό σπερματοζωαρίων, 
παρά σε ρηχούς θαλάμους με μικρά πλέγματα που με λίγα σπερματοζωάρια. Για να 
διευκολυνθεί η μέτρηση, το σπέρμα πρέπει να αραιώνεται επαρκώς, ώστε να υπάρχει 
μικρή επικάλυψη μη κινητών κυττάρων. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τη διαφορά 
μεταξύ των θαλάμων για την επίτευξη ακριβούς μέτρησης για δείγμα σπέρματος με 
χαμηλή συγκέντρωση σπέρματος. 

Για θάλαμο χαμηλού όγκου με πλέγμα 1 mm × 1 mm γεμάτο με αναραίωτα δείγματα 
σπέρματος: 

• Εάν η πραγματική συγκέντρωση σπέρματος είναι 1 × 106 ανά mL, υπάρχουν 1000 
σπερματοζωάρια ανά μL ή 1 σπερματοζωάριο ανά nL. 

• Σε θάλαμο βάθους 10 μL με πλέγμα 1 mm × 1 mm στο πάτωμα, θα υπάρχουν 10 
σπερματοζωάρια σε ολόκληρο το δίκτυο 10 nL. 

• Το σφάλμα που σχετίζεται με την μέτρηση μόνο 10 σπερματοζωαρίων είναι 32% 
και το διάστημα εμπιστοσύνης 95% 10 ± 1,96 × √N (= 10 ± 6,2) (βλέπε Πίνακα 
2.2). 

• Αυτό το μεγάλο διάστημα εμπιστοσύνης σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός μπο-
ρεί να είναι μεταξύ 4 σπερματοζωαρίων (10 - 6) και 16 σπερματοζωαρίων (10 + 
6) στο συνολικό όγκο 10 nL. 

• Έτσι, η εκτίμηση της συγκέντρωσης κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 1.600000 
σπερματοζωαρίων ανά mL σπέρματος. 

• Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η καλύτερη εκτίμηση για τον όγκο 50 μL είναι μεταξύ 
20.000 και 80.000 σπερματοζωαρίων. 

• Εάν είχαν εξεταστεί δύο υποδείγματα, οι αντίστοιχες τιμές για τα 20 σπερματοζω-
άρια που παρατηρήθηκαν θα ήταν, για το σφάλμα 22%, διάστημα εμπιστοσύνης 
20 ± 8,8, πραγματικών αριθμών 11 (20 - 9) ή 29 (20 + 9) στο συνολικό όγκο των 
20 μL, η πραγματική τιμή εκτιμάται κυμαίνεται από 550.000 σπερματοζωάρια/mL 
έως 1.450.000 σπερματοζωάρια/mL σπέρματος και μεταξύ 27.500 και 72.500 
σπερματοζωαρίων για κάθε μερίδα των 50 μL. 

Για θάλαμο μεγάλου όγκου με εννέα πλέγματα 1 mm × 1 mm γεμάτα με αραιωμένο 
σπέρμα 1 + 1 (1: 2): 

• Εάν η πραγματική συγκέντρωση σπέρματος είναι 1 × 106 ανά mL και έχει γίνει 
αραίωση 1 + 1 (1: 2) (βλέπε Ενότητα 2.8), θα υπάρχουν 500.000 σπερματοζωάρια 
ανά mL, 500 σπερματοζωάρια ανά L ή 0,5 σπερματοζωάρια ανά nL. 

• Σε θάλαμο βάθους 100 μm με πλέγματα 1 mm × 1 mm στον πυθμένα (100 nL ανά 
πλέγμα) θα υπάρχουν 200 σπερματοζωάρια σε τέσσερα πλέγματα (400 nL), 400 
στα δύο αντίγραφα (800 nL). 

• Το σφάλμα που σχετίζεται με την καταμέτρηση 400 σπερματοζωαρίων είναι 5% 
και το διάστημα εμπιστοσύνης 95% 400 ± 1,96 × √N (= 400 ± 39) (βλέπε Πίνακα 
2.2). 

• Αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να 
είναι μεταξύ 360 σπερματοζωαρίων (400 - 40) και 440 σπερματοζωαρίων (400 + 
40) στο συνολικό όγκο 800 nL 1 + 1 (1: 2) αραιωμένου σπέρματος. 

• Έτσι, η εκτίμηση της συγκέντρωσης κυμαίνεται μεταξύ 900.000 και 1.100.000 
σπερματοζωαρίων ανά mL αναραίωτου σπέρματος. 
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• Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο όγκος των 50 μL περιέχει 45.000 με 55.000 σπερ-
ματοζωάρια 

A7.3.2 Συμφωνία μεταξύ των ποσοστών διαφορετικών υποδειγμάτων 

Συνιστάται να εκτιμώνται τα ποσοστά δύο υποδειγμάτων (p1 και p2) από N σπερμα-
τοζωάρια από κάθε δείγμα.Το όριο της αναμενόμενης διαφοράς είναι d (όπου d = |p1 

– p2|) και 1,96(√(2𝑝(100 − 𝑝 ̿)/𝑁) όπου �̅� = (p1 + p2)/2.  

Η διαφορά μεταξύ αυτών των διαφορετικών εκτιμήσεων αναμένεται να είναι μηδενική, 
με το τυπικό σφάλμα να εξαρτάται από το εκτιμώμενο ποσοστό και τον συνολικό α-
ριθμό των σπερματοζωαρίων που υπολογίζονται. 

Τα μεγάλα στατιστικά σφάλματα που σχετίζονται με την καταμέτρηση λιγότερων από 
200 σπερματοζωαρία ανά υποδείγμα είναι εμφανή στην Εικόνα A7.2, η οποία δείχνει 
τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95% για τη συμφωνία μεταξύ των ποσοστών κάθε υπο-
δείγματος από 100, 200 και 400 σπερματοζωάρια (δηλ. ο συνολικός αριθμός των 
σπερματοζωαρίων είναι 200, 400 και 800). Δείχνει επίσης ότι το σφάλμα είναι συμμε-
τρικό γύρω από το 50%, με μέγιστο το 50% και ελάχιστο το 0% και το 100%. 

 

Εικόνα. A7.2 Οι αποδεκτές διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων των ποσοστών δύο υποδειγ-

μάτων ως συνάρτηση του πραγματικού ποσοστού και του συνολικού αριθμού σπερματο-

ζωαρίων που αξιολογήθηκαν. 

 

Οι γραμμές δείχνουν τις διαφορές που αναμένεται να εμφανιστούν μόνο τυχαία (95% όρια 

εμπιστοσύνης) για τα εκτιμώμενα ποσοστά κάθε υποδείγματος που εκτιμώνται από 100 

(σύνολο 200: ανώτερη συνεχής γραμμή), 200 (συνολικά 400: μέση, διακεκομμένη γραμμή) 

και 400 (συνολικά 800: κατώτερη διακεκομμένη γραμμή) σπερματοζωάρια. 
 

 
 
Στο γράφημα μπορούν να διαβαστούν οι αποδεκτές διαφορές μεταξύ διαδοχικών υ-
ποδειγμάτων. Για έναν αριθμό 200 σπερματοζωαρίων (100 ανά υποδείγμα) και πο-
σοστό 5% (ή 95%), το ανώτερο όριο εμπιστοσύνης 95% της διαφοράς τους είναι 
6,6%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, οι 19 από τις 20 επαναλαμβανόμενες αξιο-
λογήσεις του ίδιου δείγματος θα κυμαίνονται μεταξύ 2,42% και 9,00%· ένα στα 20 θα 
δώσει ένα αποτέλεσμα εκτός αυτών των ορίων από τύχη και μόνο. Για ένα σύνολο 
800 σπερματοζωαρίων (400 ανά αντιδείγμα: διακεκομμένη γραμμή) και ένα πραγμα-
τικό ποσοστό 5% (ή 95%), το ανώτερο όριο εμπιστοσύνης 95% για τη διαφορά είναι 
3,1%, και τα όρια εμπιστοσύνης 95% είναι 3,1% και 7,6%. Ομοίως, εάν καταμετρη-
θούν συνολικά 400 σπερματοζωάρια (200 ανά υποδείγμα, διακεκομμένη γραμμή), για 
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μια τιμή 20% (ή 80%) το ανώτατο όριο εμπιστοσύνης 95% είναι 8,1%, με όρια 16,2% 
και 24,3%. 

Οι Πίνακες A7.2, A7.3 και A7.4 παρουσιάζουν δεδομένα από τις αποδεκτές διαφορές 
μεταξύ των αντιδειγμάτων (αυτές που συμβαίνουν από τύχη και μόνο) για μια σειρά 
ποσοστών που υπολογίζονται από διαφορετικούς συνολικούς αριθμούς σπερματο-
ζωαρίων. Αυτά μπορεί να είναι πιο χρήσιμα από το γράφημα (Εικ. A7.2) που δείχνει 
την εκτίμηση της συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων ποσοστών σπερματοζωαρίων 
διαφορετικών αντιδειγμάτων που έχουν φυσιολογική μορφολογία, καλή κινητικότητα, 
καλή ζωτικότητα και εμφανίζουν θετική αντίδραση ακροσώματος. 

 
Πίνακας A7.2 Αποδεκτές διαφορές μεταξύ δύο ποσοστών για συγκεκριμένους μέσους ό-
ρους, που υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις υποδειγμάτων 100 σπερματοζωαρίων (συνο-
λικός αριθμός: 200 σπερματοζωάρια). 
 

Ποσοστό(%) Διαφορά*  Ποσοστό(%) Διαφορά* 

0 2  67-74 13 

1 3  75-80 12 

2 4  81-84 11 

3 5  85-87 10 

4 6  88-90 9 

5-6 7  91-93 8 

7-9 8  94-95 7 

10-12 9  96  6 

13-15 10  97  5 

16-19 11  98  4 

20-25 12  99 3 

26-33 13  100 2 

34-66 14    

*στρογγυλοποίηση σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
 
Πίνακας A7.3 Αποδεκτές διαφορές μεταξύ δύο ποσοστών για συγκεκριμένους μέσους ό-
ρους, που υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις υποδειγμάτων 200 σπερματοζωαρίων (συνο-
λικός αριθμός: 200 σπερματοζωάρια). 
 

Ποσοστό (%) Διαφορά*  Ποσοστό(%) Διαφορά* 

0 1  66-76 9 

1 2  77-83 8 

2 3  84-88 7 

3-4 4  89-92 6 

5-7 5  93-95 5 

8-11 6  96-97 4 

12-16 7  98 3 

17-23 8  99 2 

24-34 9  100 1 

35-65 10    

*στρογγυλοποίηση σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
 
Πίνακας A7.4 Αποδεκτές διαφορές μεταξύ δύο ποσοστών για συγκεκριμένους μέσους ό-
ρους, που υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις υποδειγμάτων 400 σπερματοζωαρίων (συνο-
λικός αριθμός: 800 σπερματοζωάρια). 
 

Ποσοστό (%) Διαφορά*  Ποσοστό(%) Διαφορά* 

0 0  70-81 6 

1-3 2  82-88 5 

4-6 3  89-93 4 

7-11 4  94-96 3 

12-18 5  97-99 2 
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19-30 6  100 0 

31-69 7    

*στρογγυλοποίηση σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

 

A7.4 Παραγωγή δειγμάτων σπέρματος για έλεγχο ποιότητας 

Τα δείγματα του ελέγχου ποιότητας θα πρέπει (ιδανικά) να είναι αντιπροσωπευτικά 
του εύρους των δειγμάτων σπέρματος που υποβάλλονται στο εργαστήριο. Αν πρό-
κειται να αναλυθεί μόνο ένας μικρός αριθμός δειγμάτων ελέγχου θα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά της κύριας δραστηριότητας του εργαστήριου. Για παράδειγμα, αν 
το εργαστήριο διευρενά τη στειρότητα (υπογονιμότητα), θα μπορούσαν να επιλέξει 
ως κλινικό εύρος τις τιμές (συγκέντρωση 15 x 106 ως 50 x 106 ανά mL, προοδευτική 
κινητικότητα 30-50% και φυσιολογική μορφολογία κάτω του 5%). 

• Τα επιμέρους ομαδοποιημένα επιχρίσματα σπέρματος μπορούν να καταψυ-
χθούν ή να αποθηκευτούν με συντηρητικό στους 4°C, ώστε να μπορούν να ανα-
λυθούν μελλοντικά για τη συγκέντρωση σπέρματος 

• Τα σπερματοζωάρια μπορεί να μην επιβιώσουν ικανοποητικά στη κρυοσυντή-
ρηση (παράταση της διάρκειας αποθήκευσης τους στην κατάψυξη) ώστε να είναι 
χρήσιμα για τους ελέγχους ποιότητας όσον αφορά στην κινητικότητα και τις δοκι-
μές σπερματικών αντισωμάτων. 

• Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κινητικότητα του σπέρματος 
Videos, CDs και DVDs. 

• Οι μαγνητοσκοπήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην εκπαίδευση για την αξιολό-
γηση της κινητικότητας και της μορφολογίας, αλλά η χρήση τους θα πρέπει να είναι 
συνεπικουρική, να μην αντικαθιστά, αντιγράφει τα δείγματα σπέρματος που έχουν 
αξιολογηθεί.  

• Οι βαμμνες πλάκες με σπέρμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της 
μορφολογίας. Τα μονιμοποιημένα επιχρίσματα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν 
και να χρησιμοποιηθούν για τη παρακολούθηση της χρώσης. Οι μονιμοποιημένες 
πλάκες μπορεί να αλλοιωθούν με την πάροδο του χρόνου, αυτό εξαρτάται από 
την ποιότητα της διαδικασίας μονιμοποίησης και των χρώσεων. Ωστόσο, οι πλά-
κες που βάφονται με τη χρώση Παπανικολάου που περιγράφεται σε αυτό το εγ-
χειρίδιο και αποθηκεύονται στο σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου, διατηρούνται 
για μήνες, ακόμα και χρόνια. 

• Ορός με θετικά σπερματικά αντισώματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 
ποιότητας έμμεσων δοκιμών ανοσοσφαιριδίων, αλλά δε συνιστάται για χρήση σε 
άμεσες δοκιμές ανοσοσφαιριδίων. 

 

Α7.5 Προετοιμασία βιντεοσκόπησης του εσωτερικού ελέγχου ποιό-
τητας στην εξέταση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων 

Το πρωτόκολλο αυτό περιγράφει πως θα καταγράψουμε σε video την κινητικότητα 
των σπερματοζωαρίων για τον έλεγχο ποιότητας της κινητικότητας.  

• Καταγράφουμε τουλάχιστον 5-10 οπτικά πεδία προκειμένου να μιμηθούμε τα πολ-
λαπλά πεδία αξιολόγησης για την εξέταση της κινητικότητας των σπερματοζωα-
ρίων και για να επιτρέψουμε την καταμέτρηση τουλάχιστον 400 σπερματοζωα-
ρίων. 

• Η μαγνητοσκόπηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εικόνες από αρκετά διαφο-

ρετικά δείγματα σπέρματος, καλύπτοντας το εύρος των διάφορων ειδών κινητικό-

τητας που συνήθως παρατηρούνται κατά την ανάλυση σπέρματος. 

• Η μαγνητοσκοπημένη ταινία μπορεί απλά να διαθέτει 5 επιμέρους πεδία διαφορε-

τικών δειγμάτων σπέρματος. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί μια 
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πιο σύνθετη καταγραφή, λόγου χάρη για λόγους τυποποίησης-σταθεροποίησης 

μεταξύ κλινικών εργαστηρίων ή για πολυκεντρική μελέτη. Σε αυτή τη περίπτωση, 

ίσως χρησιμοποιηθούν περισσότερα δείγματα σπέρματος τα οποία μπορεί να ε-

παναλαμβάνονται τυχαία κατά τη διάρκεια της ταινίας. Τα διαδοχικά δείγματα επι-

τρέπουν τον υπολογισμό της ενδο-εργαστηριακής πιστότητας. 

A7.5.1 Επιπρόσθετος εξοπλισμός 

Πέρα από τον συνηθή εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό της κινη-
τικότητας του σπέρματος, η προετοιμασία της μαγνητοσκόπησης για τον έλεγχο ποι-
ότητας απαιτεί:  

• Μια συσκευή καταγραφής βίντεο ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με δίσκο CD-RW 
ή DVD-RW. 

• Μία συσκευή σήμανσης της μαγνητοσκόπησης, όπως μια πλάκα με χαραγμένους 
αριθμούς στην επιφάνειά της (πλάκα England finder) ή ένα σύστημα ρύθμισης 
χρόνου. 

A7.5.2 Διαδικασία 

• Εάν υπάρχουν διαθέσιμα πολλά δείγματα σπέρματος, ολόκληρη η βιντεοσκόπηση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία μόνο συνεδρία. Διαφορετικά, τα δείγματα θα 
πρέπει να βιντεοσκοπούνται διαδοχικά καθώς γίνονται διαθέσιμα. 

• Εάν η κινητικότητα εκτιμάται συνήθως σε θερμοκρασία δωματίου, οι βιντεοσκοπή-
σεις θα γίνουν σε αυτή την θερμοκρασία. Ομοίως, εάν η κινητικότητα εκτιμάται 
στους 37 °C αντίστοιχα η βιντεοσκόπηση θα γίνει σε αυτή την θερμοκρασία. 

Σημείωση: Εάν η μέτρηση πρέπει να γίνει στους 37 °C, η θερμαντική τράπεζα θα 
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να επιτραπεί να φτάσει σε σταθερή θερμοκρασία 
τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τη χρήση. 

• Προετοιμάστε μια καταγραφή επαρκών πεδίων για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατα-
γράψει 400 σπερματοζωάρια από διάφορα δείγματα σπέρματος. 

• Στα δείγματα με χαμηλή συγκέντρωση σπέρματος, μπορούν να χρειαστούν πε-
ρισσότερα από 10 πεδία για να συμπληρωθεί επαρκής αριθμός σπερματοζωα-
ρίων για την βαθμολόγηση. Η βιντεοσκόπηση των 10 πεδίων θα διαρκέσει αρκετά 
λεπτά. 

• Η βιντεοσκόπηση μπορεί να γίνει είτε σε αντικειμενοφόρο πλάκα με καλυπτρίδα 
είτε σε σταθερό θάλαμο βάθους 20 μm. 

Σημείωση 1: Όταν χρησιμοποιούνται αντικειμενοφόρες πλάκες μέτρησης μίας χρή-
σης, η κινητικότητα θα παραμείνει σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
ό,τι όταν χρησιμοποιούνται αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες. Αυτό θα επι-
τρέψει την καταγραφή 10 (ή περισσότερων) πεδίων από το ίδιο παρασκεύασμα. 
 

Σημείωση 2: Όταν χρησιμοποιούνται αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες, εν-
δέχεται να είναι απαραίτητη η χρήση πολλών κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης 
για να αποφευχθεί η αισθητή μείωση της κινητικότητας με την πάροδο του χρόνου.  
 

• Βρείτε αρκετά δείγματα σπέρματος με μεγάλο εύρος κινητικότητας. 

• Κάθε δείγμα πρέπει να έχει την δική του σήμανση στη βιντεοσκόπηση. Η κωδικο-
ποίηση μπορεί να διαφέρει από την απλή σήμανση του δείγματος, αφού χρειάζεται 
διαφορετική σήμανση για κάθε οπτικό πεδίο. Για παράδειγμα, η πρώτη σήμανση 
δείγματος θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο πρώτο οπτικό πεδίο στην αρχή του 
πρώτου πεδίου, χωρίς άλλη κωδικοποίηση έως ότου εμφανιστεί το δεύτερο 
δείγμα. Εναλλακτικά, η κωδικοποίηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει σημάνσεις 
κάθε επιμέρους πεδίου, δηλαδή το πρώτο πεδίο του πρώτου δείγματος θα ση-
μειωθεί 01-01, το δεύτερο πεδίο του του πρώτου δείγματος θα φέρει την ένδειξη 
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01-02, κ.λπ. Αυτό το περίπλοκο σύστημα σήμανσης βοηθά τους εργαστηριακούς 
να παρακολουθούν πού βρίσκονται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. 

Σημείωση 1: Είναι χρήσιμο να υπάρχουν σύντομα κενά τμήματα στη βιντεοσκόπηση 
μεταξύ των πεδίων ή μεταξύ των δειγμάτων. Αυτό επιτρέπει στον εργαστηριακό να 
αναγνωρίζει την αρχή κάθε νέου τμήματος. 
 

Σημείωση 2: Ο ευκολότερος τρόπος για να αποκτήσετε ένα κενό τμήμα κατά την εγ-
γραφή είναι να καλύψετε την πηγή του φωτός.  
 

Σημείωση 3: Αυτό μπορεί επίσης να γίνει πριν από την παύση της συσκευής βιντεο-
σκόπησης, η «παύση» πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται αντί για το κουμπί «διακο-
πής», διότι το κουμπί «διακοπής» μπορεί να προκαλέσει θόρυβο ή κύματα στην βι-
ντεοκασέτα. 

 

• Καταγράψτε την εικόνα μιας μικρομετρικής κλίμακας για 10 δευτερόλεπτα στην 
ίδια μεγέθυνση που θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των δειγμάτων. Η ει-
κόνα της μεγέθυνσης στην οθόνη θα πρέπει να είναι παρόμοια με αυτή που χρη-
σιμοποιείται στη οπτική μικροσκοπική ανάλυση. Η μικρομετρική κλίμακα δίνει μία 
μόνιμη αίσθηση της μεγέθυνσης, η οποία επιτρέπει τη βαθμονόμηση του πλέγμα-
τος επικάλυψης της οθόνης κατά την διάρκεια ανάλυσης της βιντεοταινίας ή της 
βαθμονόμησης ενός συστήματος CASA. 

• Καταγράψτε την κωδικοποιημένη εικόνα για το πρώτο δείγμα για 5-7 δευτερόλε-
πτα. Στο τέλος του χρόνου, σταματήστε την πηγή φωτός για 3 δευτερόλεπτα για 
να παραχθεί μια κενή εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως δείκτης και μετά σταμα-
τήστε την εγγραφή. 

• Προσδιορίστε το πρώτο δείγμα σπέρματος που θα χρησιμοποιηθεί στην εγγραφή. 
Τοποθετήστε 10 μL καλά αναμεμιγμένου σπέρματος σε γυάλινη πλάκα και κα-
λύψτε το με καλυπτρίδα 22 mm × 22 mm, ή φορτώστε μία αντικειμενοφόρο πλάκα 
σταθερού όγκου με 7 μL καλά αναμεμιγμένου σπέρματος. Αφήστε το δείγμα να 
σταθεροποιηθεί για λίγα δευτερόλεπτα (στους 37 °C εάν απαιτείται) έως ότου στα-
ματήσει η κίνηση. Καταγράψτε 10 (ή περισσότερα) πεδία, ακολουθώντας το μο-
τίβο που φαίνεται στην Εικ. Α7.3. Για τον έλεγχο ποιότητας των συστημάτων 
CASA, η συγκέντρωση σπέρματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 × 106 ανά mL, 
δηλαδή τα πιο συμπυκνωμένα δείγματα μπορεί να πρέπει να αραιωθούν σε ομό-
λογο σπερματικό πλάσμα (Βλέπε Ενότητα 3.5.2). 

• Επιλέξτε για πρώτο πεδίο την περιοχή στο πάνω αριστερό τμήμα της καλυπτρίδας 
ή του θαλάμου, τουλάχιστον 5 mm από την άκρη. Καταγράψτε το πεδίο για 15 
δευτερόλεπτα, διατηρώντας το μικροσκόπιο και την τράπεζα όσο το δυνατόν πιο 
ακίνητα. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, καταγράψτε για 3 δευτερόλεπτα κενό και 
σταματήστε την εγγραφή. Εάν κωδικοποιείτε μεμονωμένα πεδία, αλλάξτε τον κω-
δικό αριθμό και καταγράψτε την εικόνα που περιέχει αυτό τον κωδικό αριθμό για 
5-7 δευτερόλεπτα. 

• Ακολουθώντας το μοτίβο που φαίνεται στην Εικ, Α7.3, εντοπίστε ένα δεύτερο πε-
δίο κίνησης στην αντικειμενοφόρο πλάκα ή στο θάλαμο και καταγράψτε αυτό το 
πεδίο για 15 δευτερόλεπτα. Καταγράψτε πάλι ένα κενό 3 δευτερολέπτων στο τέ-
λος των 15 δευτερολέπτων. Σταματήστε την εγγραφή και, αν είναι επιθυμητό, αλ-
λάξτε τον κωδικό αριθμό για να υποδείξετε το τρίτο πεδίο. Συνεχίστε την εγγραφή 
με αυτόν τον τρόπο μέχρι να καταγραφεί ένα σύνολο τουλάχιστον 400 σπερματο-
ζωαρίων (10 πεδία ή περισσότερα, ανάλογα με τη συγκέντρωση). Μετά την κατα-
γραφή του τελικού πεδίου και ενός κενού 3 δευτερολέπτων, σταματήστε την εγ-
γραφή. 

• Ετοιμάστε ένα δεύτερο δείγμα. Καταγράψτε την εικόνα κωδικοποίησης για το δεύ-
τερο δείγμα για 5-7 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενο από κενό 3 δευτερολέπτων. 

• Καταγράψτε το δεύτερο δείγμα σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, καταγράφο-
ντας 10 ή περισσότερα πεδία για 15 δευτερόλεπτα το καθένα, με κενό μεταξύ κάθε 
πεδίου και κενό στο τέλος του τελικού πεδίου. 
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• Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου βιντεοσκοπηθεί ο επιθυμητός αριθμός 
δειγμάτων. 

 

Εικ. A7.3 Ενίσχυση της αξιολόγησης της κινητικότητας του σπέρματος.  

Συστηματική σάρωση πεδίων για βιντεοσκόπηση της κινητικότητας σπέρματος σε απόσταση 

τουλάχιστον 5 mm από τις άκρες της καλυπτρίδας. 

 

 
Σημείωση: Εάν επιθυμείτε μία πιο σύνθετη βιντεοσκόπηση της κινητικότητας για IQC, 
που να περιέχει τυχαία επαναλαμβανόμενα δείγματα, θα απαιτηθεί είτε μια δεύτερη 
συσκευή εγγραφής είτε ένας υπολογιστής εξοπλισμένος με εξειδικευμένο λογισμικό 
επεξεργασίας βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε δείγμα πρέπει να βιντεοσκοπεί-
ται ξεχωριστά και να σημειώνονται μόνο τα πεδία. Ο αριθμός δείγματος δεν πρέπει 
να καταγράφεται διότι αυτός αλλάζει καθώς το δείγμα επαναλαμβάνεται στην εγ-
γραφή. Εάν υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής με λογισμικό επεξεργασίας βίντεο, μπο-
ρούν να ψηφιοποιηθούν εικόνες από κάθε δείγμα και να συνδυαστούν όπως ακριβώς 
θέλετε σε ένα DVD. 

Α7.5.3 Ανάλυση μέσω μαγνητοσκόπησης 

• Σχεδιάστε ένα πλέγμα και τοποθετήστε το στην οθόνη που θα χρησιμοποιηθεί 
κατά την ανάλυση της μαγνητοσκόπησης, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αυτό 
μιμείται το πλέγμα που χρησιμοποιείται στον προσοφθάλμιο φακό κατά τη διάρ-
κεια της μικροσκόπησης (βλέπε Εικ. Α7.4 α). 

Εικ. Α7.4 Η προβολή του οπτικού πεδίου διαμέσω προσοφθάλμιου με ενσωματωμένο σταυρό-
σχημο (κόκκινο πλέγμα)  

 
 (a) μόνο πλέγμα (b) πλέγμα και μικροκλίμακα 
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• Τοποθετήστε το τμήμα του μικρομέτρου στην τράπεζα του μικροσκοπίου και προ-
σαρμόστε σε μεγέθυνση που χρησιμοποιείται για την ανάλυση της κινητικότητας. 
Κοιτάζοντας από τον προσοφθάλμιο φακό με σταυρόσχημο (βλέπε Εικ. Α7.4) με-
τρήστε το μέγεθος των τμημάτων του πλέγματος χρησιμοποιώντας τμήμα του μι-
κρομέτρου. Σε αυτό το παράδειγμα το δικτυωτό πλέγμα είναι 125 m × 125 m και 
κάθε τετράγωνο 25 m × 25 m ( βλέπε εικ. Α7.4β) σημειώστε αυτές τις μετρήσεις.  

• Προβάλετε την μαγνητοσκόπηση μέσω της οθόνης και σταματήστε στην εικόνα 
του μικρομέτρου (βλέπε Εικ. Α7.5a). Κολλήστε τη διαφάνεια σαν πλέγμα, πάνω 
στην οθόνη και σχεδιάστε ένα τετράγωνο, σε μέγεθος τετραγώνου του σταυρό-
σχημου του προσοφθάλμιου φακού, όπως μετράτε παραπάνω (βλέπε Εικ. Α7.5b). 

• Ολοκληρώστε την εικόνα του υπόλοιπου δικτυωτού πλέγματος του προσοφθάλ-
μιου (25 τετράγωνα) (Εικ. Α7.5c). 

• Για να αναλύσετε τη μαγνητοσκόπηση επιβεβαιώστε την σωστή τοποθέτηση της 
διαφάνειας σαν πλέγμα, πάνω στην οθόνη. Η ανάλυση θα πρέπει να γίνει σε μία 
συγκεκριμένη θέση της διαφάνειας σαν πλέγμα, π.χ. στις δύο πάνω σειρές ή στις 
τρεις μεσαίες σειρές. 

• Βαθμολογήστε τα επαναληπτικά των εξεταζόμενων δειγμάτων, των αξιολογημέ-
νων 200 σπερματοζωαρίων, για κάθε τμήμα της καταγραφής. 

 
Εικ. Α7.5 Προβολή της μαγνητοσκοπημένης εικόνας της μικρομετρικής κλίμακας στον προ-

σφάλμιο φακό. Δείτε το κείμενο για επεξήγηση.  

 
 

A7.6 Παρασκευή αραιωμένου σπέρματος για τον εσωτερικό έλεγχο 
ποιότητας (ΙQC) του προσδιορισμού της συγκέντρωσης σπέρματος 

A7.6.1 Γενικές εκτιμήσεις  

• Μερικά από τα βήματα της διαδικασίας για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης 
σπέρματος μπορούν να ελεγχθούν ποιοτικά χρησιμοποιώντας αραιωμένα, διατη-
ρημένα δείγματα σπέρματος που παρασκευάζονται μέσα στο εργαστήριο. 

• Τα δείγματα IQC πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του εύρους συγκεντρώσεων 
που παρατηρούνται συνήθως στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης 
εκτίμησης του σπέρματος. 

 

• Αραιώστε το σπέρμα με συντηρητικό και τοποθετήστε τα δείγματα σε αποθηκευτικά 
σωληνάρια. Τα σωληνάρια μπορούν να ψυχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε μελ-
λοντικές μετρήσεις. 

 

• Προσέχετε όταν προετοιμάζετε τα εναιωρήματα να αναμιγνύετε καλά το δείγμα, ώ-
στε να εξασφαλιστεί ότι σωληνάρια του ίδιου δείγματος περιέχουν τις ίδιες συγκε-
ντρώσεις σπερματοζωαρίων. Μόνο έτσι, οι διαφορές μεταξύ των μετρήσεων των 
δειγμάτων IQC θα αντικατοπτρίζουν προβλήματα της πραγματικής διαδικασίας.  

 

• Αραιώστε ξανά τα διατηρημένα δείγματα IQC πριν από την μέτρηση της συγκέ-
ντρωσης στο αιμοκυτταρόμετρο. Χρησιμοποιήστε την ίδια τελική αραίωση που 



265 

 

 

 

 

 

χρησιμοποιεί το εργαστήριο. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η συγκέντρωση των κυτταρι-
κών υπολειμμάτων και των άλλων μη σπερματικών κυττάρων θα είναι παρόμοιες 
με αυτές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των μετρήσεων στα άγνωστα δεί-
ματα. Για παράδειγμα, εάν το σπέρμα αραιώθηκε με ίσο όγκο συντηρητικού, μια 
επιπλέον αραίωση 1 + 9 (1:10) θα αποδώσει τελική αραίωση 1:20. 

 

• Ένα θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διατηρημένο δείγμα με χαμηλή συγκέντρωση 
σπέρματος, είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε με ένα δείγμα σπέρματος χαμηλής 
συγκέντρωσης παρά να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη αραίωση ενός πιο συμπυ-
κνωμένου δείγματος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το υπόβαθρο θα είναι παρόμοιο με 
αυτό που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των άγνωστων δειγμάτων. 

 

• Τα παρασκευάσματα ανάδυσης σπέρματος δεν περιέχουν συντρίμμια, αποκομ-
μένα κεφάλια και επιμολύνσεις από κυτταρικά θραύσματα σαν αυτά που παρατη-
ρούνται κατά τη διάρκεια της συνήθης εκτίμησης του σπέρματος και για αυτό είναι 
πιο χρήσιμα για τον έλεγχο ποιότητας των μετρήσεων παρόμοιων εναιωρημάτων 
σπέρματος. 

 

• Ο αριθμός των αραιωμένων δειγμάτων IQC του ίδιου δείγματος θα εξαρτηθεί από 
τον αριθμό των εργαστηριακών επιστημόνων και τη συχνότητα των μετρήσεων. 

 

• Το διατηρημένο αραιωμένο σπέρμα που διατηρείται υπό ψύξη μπορεί να παραμεί-
νει σταθερό για τουλάχιστον 4 μήνες. 

 
A7.6.2 Αντιδραστήρια 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα τρία συντηρητικά: 

• Φορμαλίνη: 10% (ν/ν) φορμαλδεΰδη. Σε 27 mL απεσταγμένου νερού προσθέστε 
10 mL φορμαλδεΰδης 37% (ν/ν). 

• Άζωτο (Jørgensen et al., 2001): 3 mol/L αζωτούχο νάτριο (NaN3). Διαλύστε 19,5 
g NaN3 σε 100 mL απoσταγμένου νερού. 

• Διάλυμα αποφυγής συσσωμάτωσης (APSIS) (Brazil et al., 2004). Σε 100 mL απε-
σταγμένου νερού προσθέστε 1,0 g αλβουμίνης βόειου ορού (BSA), 2,0 g πολυβι-
νυλοπυρρολιδόνης (PVP), 0,90 g χλωριούχου νατρίου (NaCI), 0,1 mL απορρυπα-
ντικού Triton X-100, 0,004 mL αντιαφριστικού παράγοντα σιλικόνης και 0,10 g α-
ζωτούχου νατρίου. Αναδέψτε καλά και περάστε το διάλυμα μέσα από φίλτρο 0,45 
μm για να απομακρύνετε το περιττό υλικό. Φυλάσσεται στους 4 °C. 

Σημείωση: Το βακτηριοκτόνο αζωτούχο νάτριο μπορεί να παραλειφθεί από το APSIS 
για να καταστεί το διάλυμα μη τοξικό. Ωστόσο, ένα τέτοιο διάλυμα θα πρέπει να α-
πορρίπτεται εάν επιμολυνθεί.  

A7.6.3 Πρόσθετος εξοπλισμός 

Εκτός από τον συνήθη εξοπλισμό ρουτίνας για την εκτίμηση της συγκέντρωσης του 
σπέρματος, η προετοιμασία δειγμάτων QC απαιτεί: 

• κρυοφιαλίδια ή άλλα μικρά σωληνάρια με σφιχτά πώματα για αποθήκευση, 

• ανεξίτηλους μακαδόρους για την σήμανση των φιαλιδίων. 

A7.6.4 Διαδικασία 

1. Προσδιορίστε τα δείγματα σπέρματος της κατά προσέγγιση επιθυμητής συγκέ-
ντρωσης. Ο όγκος του συντηρημένου σπέρματος που απαιτείται θα ποικίλλει ανά-
λογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. Είτε χρησιμοποιήστε ολόκληρο τον διαθέ-
σιμο όγκο σπέρματος είτε προετοιμάστε 4 mL αραιωμένου εναιωρήματος σπέρ-
ματος για κάθε συγκέντρωση. 
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2.  Το συντομότερο δυνατό μετά τη συλλογή του σπέρματος, αραιώστε το με συντη-
ρητικό. Εάν το APSIS χρησιμοποιείται για αραίωση και συντήρηση, όσο μεγαλύ-
τερος είναι ο χρόνος πριν από την αραίωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 
σχηματισμού κρυστάλλων μετά την αραίωση. Αυτοί οι κρύσταλλοι μπορούν να ε-
πηρεάσουν τη φόρτωση του θαλάμου και τη μέτρηση του σπέρματος. 

3. Μεταφέρετε τον απαιτούμενο όγκο σπέρματος σε σωλήνα φυγοκέντρησης 15 mL. 
Για κάθε mL σπέρματος, προσθέστε 100 μL φορμαλίνης 10% (v / v), 10 μL ποσό-
τητας 3 mol/L αζιδίου ή 1 mL APSIS. 

4. Επισημάνετε όλα τα φιαλίδια που θα χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των 
δειγμάτων με τα στοιχεία αναγνώρισης και την ημερομηνία παρασκευής. Τα κα-
πάκια των πλαστικών ή γυάλινων φιαλιδίων πρέπει να αφαιρεθούν και τα φιαλίδια 
να τοποθετηθούν σε ένα ράφι για γρήγορη και εύκολη πλήρωση. 

5.  Βεβαιωθείτε ότι το αραιωμένο, διατηρημένο σπέρμα αναμιγνύεται πλήρως κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας κατανομής, για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα φιαλίδια περιέ-
χουν παρόμοιες συγκεντρώσεις σπέρματος. Ακόμη και μικρές καθυστερήσεις μετά 
την ανάμιξη μπορούν να επιτρέψουν στα σπερματοζωάρια να αρχίσουν να καθι-
ζάνουν, αλλάζοντας τη συγκέντρωση στα επιμέρους δείγματα. Ένας τρόπος για 
να εξασφαλιστεί η συνεχής ανάμιξη είναι να τοποθετήσετε το σωληνάριο φυγοκέ-
ντρησης του αραιωμένου σπέρματος σε ένα στατώ και στη συνέχεια να αναμει-
γνύετε το σπέρμα συνεχώς με το ένα χέρι χρησιμοποιώντας μια πλαστική πιπέτα 
Pasteur, ενώ αφαιρείτε την κατάλληλη ποσότητα χρησιμοποιώντας μια αυτόματη 
πιπέτα στο άλλο χέρι. 

6. Ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου, κάθε φιαλίδιο πρέπει να περιέχει 0,5 -
1,0 mL. Η αποθήκευση των δειγμάτων σε ποσότητες των 0,5 mL επιτρέπει την 
πραγματοποίηση αρκετών μετρήσεων από κάθε φιαλίδιο. 

7. Μόλις το διατηρημένο εναιώρημα σπέρματος διανεμηθεί σε όλα τα φιαλίδια, θα 
πρέπει να καλύπτονται καλά. Ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου φια-
λιδίου, για πώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδική μεμβράνη παραφιλμ. Αυτό δεν 
είναι απαραίτητο εάν χρησιμοποιούνται κρυοφυαλίδια. 

8. Επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία για τα υπόλοιπα δείγματα σπέρματος 

9. Αποθηκεύστε τα φιαλίδια στους 4 °C 

 
Σημείωση: Η συγκέντρωση των διαλυμάτων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας πρέπει 
να προσδιοριστεί μετά την προετοιμασία των αραιώσεων και δεν πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από την αρχική συγκέντρωση σπέρματος. Μόλις παρασκευαστούν τα διατη-
ρημένα εναιωρήματα σπέρματος, ένα φιαλίδιο μπορεί να αφαιρεθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες και να εκτιμηθεί (βλέπε Ενότητες 2.7 και 2.8). Τα αποτελέσματα μπορούν να 
χαρτογραφηθούν με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 7.7. Όλες οι με-
τρήσεις πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μέτρησης που χρησιμοποιεί-
ται συνήθως στο εργαστήριο. Η παρακάτω ενότητα περιγράφει τη διαδικασία χρησι-
μοποιώντας το αιμοκυτταρόμετρο. 

A7.6.5 Χρήση των αποθηκευμένων δειγμάτων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (Internal Quality 
Control ή IQC) 

 

• Τα διατηρημένα διαλύματα πρέπει να αραιωθούν περαιτέρω πριν από τη μέτρηση, 

η αραίωση θα εξαρτηθεί από το συντηρητικό που χρησιμοποιείται. 

• Η αρχική αραίωση του σπέρματος με φορμαλίνη και αζίδιο είναι ελάχιστη, επομέ-

νως δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη. Το σπέρμα που διατηρείται στο APSIS α-

ραιώνεται αρχικά δύο φορές (δηλαδή 1 + 1 [1: 2]) και αυτό πρέπει να ληφθεί υ-

πόψη στον τελικό υπολογισμό της συγκέντρωσης. 
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• Για εναιωρήματα αραιωμένα σε APSIS από σπέρμα με αρχική συγκέντρωση 

πάνω από 25 × 106 ανά mL, η μέτρηση επιτυγχάνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας 

μια περαιτέρω αραίωση 1 + 9 (1:10). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί προσθέτοντας 50 

μL διατηρημένου εναιωρήματος σπέρματος σε 450 λίτρα καθαρού νερού. Αυτό 

αποδίδει τελική αραίωση σπέρματος 1:20. Μην χρησιμοποιείτε το APSIS ως α-

ραιωτικό, διότι αυτό θα επηρεάσει την καθίζηση του σπέρματος στο πλέγμα του 

αιμοκυτταρόμετρου. 

• Για τα ακόλουθα βήματα, όλες οι πιπέτες πρέπει να είναι προεπιλεγμένες στον 

κατάλληλο όγκο και να έχουν τοποθετηθεί σε αυτές καθαρά ρύγχη για γρήγορη 

αφαίρεση της ποσότητας αμέσως μετά την ανάμιξη. 

• Ένα φιαλίδιο αραίωσης θα πρέπει να παρασκευάζεται με τον κατάλληλο όγκο νε-

ρού (δηλ. 450 μL εάν κάνετε αραίωση 1:10 όπως προτείνεται παραπάνω). Το πε-

ριεχόμενο του φιαλιδίου αποθήκευσης σπέρματος πρέπει να αναμιγνύεται καλά 

σε έναν αναδευτήρα σωληναρίων για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε μέγιστη ταχύ-

τητα. Μια ποσότητα των 50 μL θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθεί στο φιαλίδιο 

αραίωσης που περιέχει νερό. Το φιαλίδιο αραίωσης πρέπει στη συνέχεια να ανα-

δευτεί για 20 δευτερόλεπτα στη μέγιστη ταχύτητα. Στο αιμοκυτταρόμετρο θα πρέ-

πει να τοποθετείτε 10 μL εναιωρήματος και τα σπερματοζωάρια να υπολογίζονται 

όπως περιγράφεται στις Ενότητες 2.8.2 και 2.8.3. 

• Εάν το αρχικό δείγμα σπέρματος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του 

διατηρημένου σπέρματος είχε χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, η αραί-

ωση για την μέτρηση θα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα. Για παράδειγμα, εάν η 

αρχική συγκέντρωση σπέρματος κυμαινόταν από 4 - 25 × 106 ανά mL, για να δη-

μιουργήσει μια τελική αραίωση 1: 5 όπως στο εργαστήριο, η κατάλληλη πρόσθετη 

αραίωση του διατηρημένου σπέρματος APSIS θα ήταν 2: 5 ( 2 + 3: αφού το 

σπέρμα έχει ήδη αραιωθεί 1 + 1 (1: 2) με APSIS). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί α-

ραιώνοντας 50 μL του διατηρημένου σπέρματος με 75 μL καθαρού νερού. 

• Τα διατηρημένα εναιωρήματα σπέρματος που είναι αποθηκευμένα στο ψυγείο 

πρέπει να είναι σταθερά για τουλάχιστον 4 μήνες, κατά το χρονικό αυτό διάστημα 

νέα διαλύματα πρέπει να παρασκευαστούν. Είναι επιθυμητό να υπάρχει μια περί-

οδος αλληλοεπικάλυψης, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελούνται τα παλιά και 

νέα παρασκευάσματα, για την επίβλεψη της μεταβατικής περιόδου. 

 

Α7.7 Προετοιμασία των αντικειμενοφόρων πλακών για Εσωτερικό 
Έλεγχο Ποιότητας της αξιολόγησης της μορφολογίας του σπέρμα-
τος 

Α.7.7.1 Γενικές Παρατηρήσεις 

• Τα επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό έλεγχο ποιότητας για την 
χρώση και τον προσδιορισμό της μορφολογίας, μπορούν να παρασκευαστούν στο 
εργαστήριο. 

• Μπορούν να παρασκευαστούν πολλά επιχρίσματα από διαφορετικά δείγματα 
σπέρματος έτσι ώστε να εκπροσωπείται όλο το εύρος της μορφολογίας των σπερ-
ματοζωαρίων του εργαστηρίου.  

• Τα επιχρίσματα μπορούν να μονιμοποιηθούν και να αποθηκευτούν για τον μελλο-
ντικό έλεγχο ποιότητας της χρώσης και της όλης διαδικασίας ανάλυσης. 

• Τα βαμμένα επιχρίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο ποιότητας 
είτε μεμονωμένα είτε σε δυάδες (δύο επιχρίσματα προερχόμενα από το ίδιο 
σπέρμα). 
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• Η χρήση των διπλών επιχρισμάτων, επιτρέπει τον έλεγχο της πιστότητας μεταξύ 
των εργαστηριακών επιστημόνων. ‘Ετσι επιτυγχάνεται ο έλεγχος μεταξύ διαφορε-
τικών ατόμων που εργάζονται στο ίδιο εργαστήριο ή και μεταξύ διαφορετικών ερ-
γαστηρίων.  

• Τα επιχρίσματα τα οποία έχουν βαφθεί με χρώση Παπανικολάου ή έχουν μονιμο-
ποιηθεί, αποθηκεύονται σε σκοτεινό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου και διατη-
ρούνται για πολλούς μήνες, ακόμα και χρόνια. 

• Το σπέρμα πρέπει να αναμειγνύεται σχολαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικα-
σίας της παρασκευής του επιχρίσματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα επι-
χρίσματα του ίδιου δείγματος θα είναι ίδια. Με το βήμα αυτό διασφαλίζεται ότι η 
οποιαδήποτε σημαντική διαφορά που ανιχνεύεται κατά την διάρκεια της ανάλυ-
σης, είναι αποτέλεσμα της αναλυτικής διαδικασίας και δεν οφείλεται στην ανε-

παρκή ανάδευση του σπέρματος κατά την προετοιμασία της πλάκας. 

Α7.7.2 Διαδικασία 

1. Μεταφέρετε το δείγμα σπέρματος από το δοχείο συλλογής σπέρματος σε ένα σω-
ληνάριο φυγοκέντρησης των 15 mL. Αυτό θα επιτρέψει την ευκολότερη και παράλ-
ληλα πλήρη ανάμειξη του σπέρματος, κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των 
αντικειμενοφόρων πλακών. 

2. Καθαρίστε και τις δύο επιφάνειες των γυάλινων αντικειμενοφόρων πλακών, τρίβο-
ντας με δύναμη με ένα χαρτί το οποίο δεν αφήνει χνούδι. 

3. Σημάνετε τις πλάκες με πληροφορίες ταυτοποίησης (π.χ. αριθμό ταυτοποίησης 
και ημερομηνία) χρησιμοποιώντας μολύβι γραφίτη ΗΒ (νούμερο 2). Τα ίχνη του 
μολυβιού παραμένουν αναλλοίωτα πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα κατά την 
διάρκεια της μονιμοποίησης και της χρώσης Παπανικολάου, διαδικασίες στις ο-
ποίες υπόκεινται τα πλακάκια. Αντίθετα τα ίχνη από το μελάνι των στυλό αλλά και 
των ανεξίτηλων μαρκαδόρων σβήνονται.  

4. Προσαρμόστε ένα καθαρό καινούριο ρύγχος στην πιπέτα και ρυθμίστε την αναρ-
ρόφηση στα 10 μL (ή ορίστε τον όγκο που χρησιμοποιείται συστηματικά στο ερ-
γαστήριο για την προετοιμασία των επιχρισμάτων για την μορφολογία του σπέρ-
ματος). 

6. Το δείγμα σπέρματος θα πρέπει να αναδεύεται σχολαστικά καθ’ όλη την διάρκεια 
της διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα επιχρίσματα είναι όσο το 
δυνατόν παρόμοια το ένα με το άλλο. Μετά την ανάδευση, ακόμα και οι πιο φαι-
νομενικά μικρές καθυστερήσεις πριν την μεταφορά της επιμέρους ποσότητας που 
χρειαζόμαστε, μπορεί να επιτρέψουν στο σπέρμα να κατακάτσει, αλλάζοντας έτσι 
τον πληθυσμό των σπερματοζωαρίων τα οποία μεταφέρονται τελικά στην αντικει-
μενοφόρο πλάκα. 

7. Αναμείξτε το δείγμα καλά σε ένα σωληνάριο φυγοκέντρησης αναρροφώντας το 
περίπου 10 φορές με μία πιπέτα ευρέως διαμετρήματος (διάμετρος περίπου 1,5 
mm) εξισορροπημένη με την θερμοκρασία του δείγματος. Αυτή η διαδικασία θα 
πρέπει να είναι αρκετά έντονη έτσι ώστε να γίνει καλή ανάμειξη του δείγματος, 
ωστόσο όχι υπερβολικά βίαιη, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες. 

8. Αμέσως μετά την ανάμειξη και χωρίς να αφήσουμε καθόλου χρόνο στο μεσοδιά-
στημα, γεγονός που θα επιτρέψει στο σπέρμα να καθιζάνει, μεταφέρουμε 10 μL 
από το δείγμα σπέρματος στην διαφανή άκρη μιας από τις καθαρές αντικειμενο-
φόρους πλάκες. Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε τη σταγόνα του σπέρματος να 
παραμείνει πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα για περισσότερο από ελάχιστα 
δευτερόλεπτα πριν την δημιουργία του επιχρίσματος. 

9. Δημιουργήστε το επίχρισμα με την ποσότητα του σπέρματος που έχετε τοποθετή-
σει στην επιφάνεια της αντικειμενοφόρου πλάκας εφαρμόζοντας την τεχνική 
«feathering» (Βλέπε Eνότητα 2.13.2). Σε αυτή τη διαδικασία, η άκρη της δεύτερης 
αντικειμενοφόρου πλάκας χρησιμοποιείται προκειμένου να σύρει την σταγόνα του 
σπέρματος σε όλη την επιφάνεια της πρώτης αντικειμενοφόρου. Βεβαιωθείτε ότι 
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χρησιμοποιείτε την πλάκα για να «σύρετε» το σπέρμα από τη μία πλευρά στην 
άλλη. Μην χρησιμοποιείται την αντικειμενοφόρο πλάκα για να «σπρώξετε» τη στα-
γόνα σπέρματος από πίσω. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί έτσι ώστε τα επι-
χρίσματα να μην είναι υπερβολικά παχιά, διότι στην περίπτωση αυτή θα υπάρξουν 
κατά την μικροσκόπηση, σπερματοζωάρια τα οποία θα υπερκαλύπτουν το ένα το 
άλλο, ή συσσωματωμένα σπερματοζωάρια και μεγάλη ποσότητα χρώσης στο φό-
ντο. Ο διαχωρισμός των σπερματοζωαρίων στην πλάκα εξαρτάται από τον όγκο 
του σπέρματος, από τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, από την γωνία κλί-
σης της συμπληρωματικής πλάκας που χρησιμοποιείται για το (όσο μικρότερη εί-
ναι η γωνία κλίσης, τόσο πιο λεπτό είναι το στρώμα του επιχρίσματος) (Hotchkiss, 
1945), καθώς και από την ταχύτητα του «στρωσίματος» (όσο ταχύτερη είναι η κί-
νηση, τόσο πιο παχύ το στρώμα του επιχρίσματος) (Eliasson, 1971). 

10. Επαναλάβετε τα βήματα 6-8 στις εναπομείναντες πλάκες, φτιάχνοντας ωστόσο 
μόνο ένα πλακάκι μετά από κάθε μίξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα σπερ-
ματοζωάρια δεν θα έχουν χρόνο να καθιζάνουν, πριν αναρροφηθεί η ποσότητα 
που έχουμε ορίσει για κάθε παρασκεύασμα. Σε περίπτωση που υπάρξει μία 
παύση μεγαλύτερη μερικών δευτερολέπτων μετά την ανάδευση, τότε η ανάμειξη 
θα πρέπει να επαναληφθεί πριν αναρροφηθεί η ποσότητα που έχουμε ορίσει για 
κάθε παρασκεύασμα. 

11. Αφού εξοικοιωθείτε με την τεχνική και οι παρασκευές κυλούν ομαλά, υπάρχει 
η δυνατότητα να παρασκευάζονται δύο ή τρία πλακάκια μετά από μία ανάμειξη. 
Οι επιμέρους ποσότητες θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά την ανά-
δευση και τα δύο ή τρία επιχρίσματα αντίστοιχα, θα πρέπει να φτιάχνονται όσο το 

δυνατόν ταχύτερα, εντός χρόνου λίγων δευτερολέπτων. 

A7.8 Βαθμονόμηση εξοπλισμού 

Οι πιπέτες, οι θάλαμοι μέτρησης και ο υπόλοιπος εξοπλισμός πρέπει να βαθμονο-
μούνται σε εξαμηνιαία ή ετήσια διαστήματα. 

A7.8.1 Ζυγοί  

• Πρέπει να ελέγχεται τακτικά με εσωτερικούς βαθμονομητές αλλά και από εξωτερι-
κού φορείς κατά την τακτική εργαστηριακή συντήρηση. 

• Βαθμονομήστε το ζυγό ζυγίζοντας εξωτερικά πρότυπα βάρη (π.χ. 1, 2, 5 και 10 g 
για να καλυφθεί το εύρος των βαρών του σπέρματος). 

• Επαναλάβετε τις μετρήσεις 10 φορές και υπολογίστε τη μέση τιμή, την τυπική α-
πόκλιση SD και το συντελεστή μεταβλητότητας (CV) (100 × SD / μέσος όρος). 

• Ελέγξτε την ακρίβεια (το προβλεπόμενο βάρος θα πρέπει να περιέχεται εντός του 
εύρους των 2 SD του μετρούμενου). 

Α7.8.2 Πιπέτες 

• Βαθμονομήστε τις πιπέτες αναρροφώντας απεσταγμένο νερό μέχρι την αναφε-
ρόμενη ένδειξη και προσθέστε το σε προζυγισμένα φιαλίδια ζύγισης. 

• Υπολογίστε τον αναμενόμενο όγκο από το βάρος του νερού που προστέθηκε με 
την πιπέτα υποθέτοντας ότι η πυκνότητα του νερού είναι 1 g/mL. 

• Επαναλάβετε τις μετρήσεις 10 φορές και υπολογίστε μέσο όρο, SD και CV (100 × 
SD /μέσος όρος). 

• Ελέγξτε την ακρίβεια (ο προβλεπόμενος όγκος θα πρέπει να περιέχεται εντός των 
2 SD του μετρούμενου). 

Σημείωση: Η πυκνότητα του νερού ελαττώνεται με τη θερμοκρασία (Lentner, 1981). 
Είναι 0,9982 g/mL στους 20 °C, 0,9956 g/mL στους 30 °C και 0,9922 g/mL στους 40 
°C. Για την βαθμονόμηση η υποθετική τιμή 1,0 g/mL θεωρείται επαρκής. 
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A7.8.3 Βάθος θαλάμων μέτρησης 

• Μετρήστε το βάθος των θαλάμων μέτρησης χρησιμοποιώντας κλίμακα Vernier. 
Εστιάστε αρχικά στο πλέγμα του θαλάμου και στη συνέχεια σε ένα σημάδι από 
μελάνι στο κάτω μέρος της καλυπτρίδας. Μετρήστε τις ενδείξεις της κλίμακας με-
ταξύ των δύο σημείων. 

• Επαναλάβετε τη μέτρηση 10 φορές και υπολογίστε τη μέση τιμή, SD και CV (= 
100 × SD / μέσος όρος). 

• Ελέγξτε την ακρίβεια (ότι το καθορισμένο βάθος εμπίπτει στα 2 SD του μετρού-
μενου). 

A7.8.4 Επωαστήρες 

• Η θερμοκρασία των επωαστήρων και των θερμών σταδίων πρέπει να ελέγχεται 
με θερμόμετρα που βαθμονομούνται τακτικά. 

• Τα αέρια μίγματα CO2 πρέπει να ελέγχονται καθημερινά είτε από την ένδειξη του 
ίδιου του επωαστήρα είτε από άλλα αναλυτικά συστήματα εβδομαδιαία ή μηνιαία, 
και να λαμβάνεται δείγμα αερίου στα την συντήρηση.  

A7.8.5 Πεχαμετρική ταινία 

• Πρέπει να ελέγχεται ως προς γνωστά πρότυπα pH. 

A7.8.6 Άλλος εξοπλισμός 

Ο υπόλοιπος εργαστηριακός εξοπλισμός και τα αντιδραστήρια όπως τα pHμετρα 
πρέπει να ελέγχονται βάσει προτύπων ανά διαστήματα 3 έως 6 μηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας 
 

Australia: Fertility Society of Australia, External Quality Assurance Schemes for Re-
productive Medicine, PO Box 1101, West Leederville, Western Australia 6901, Aus-
tralia  

Denmark: Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorieri, 
Sundhedssektoren, DEKS 54MI, Herler Universitets sygehns, Herler Ringvej 75, 
2730 Herlor, Denmark  

Germany: QuaDeGA, Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Univer-
sitätsklinikum, Domagkstrasse 11, D-48129 Münster, Germany  

Italy: Valutazione Esterna di Qualità, Gruppo Controllo Qualità Analitico Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italy  

Scandinavia: NAFA (Nordic Association for Andrology), Andrology Unit, Reproductive 
Medicine Centre, Karolinska Hospital, PO Box 140, SE-171 76 Stockholm, Sweden  

Spain: Centro de Estudio e Investigación de la Fertilidad (CEIFER), Granada, Spain  

United Kingdom: UKNEQAS Schemes for Andrology, Department of Reproductive 
Medicine, St Mary’s Hospital, Manchester M13 0JH, United Kingdom  

United States of America: American Association of Bioanalysts Proficiency Testing 
Service, 205 West Levee, Brownsville, Texas 78520-5596, USA 
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Αυτό το εγχειρίδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία χρήσιμη πηγή για τις αναλύσεις σπέρματος σε κλινικά και ερευνητικά εργαστήρια, 

απευθυνόμενο σε επιστήμονες, τεχνολόγους και διευθυντές εργαστηρίων. Η Πέμπτη Έκδοση προσφέρει ενημερωμένα, επιστημο-

νικά τεμηριωμένα, λεπτομερή πρωτόκολλα για τις αναλύσεις ρουτίνας αλλά και προαιρετικές και ερευνητικές αναλύσεις με στόχο 

την βελτίωση της ποιότητας και της τυποποίησης των αναλύσεις σπέρματος και την αύξηση της συμβατότητας των αποτελεσμά-

των μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων. 

 

Τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης 

εύχρηστη διάρθωση που περιλαμβάνει λεπτομερείες πληροφορίες για κάθε διαδικασία, 

επιπλέον υλικό για την επεξήγηση της μεθοδολογίας και βοήθεια για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 

πολυάριθμα λεπομερειές μικρογραφίες πουδείχνουν παραδείγματα από διάφορες ανωμαlίες των σπερματοζωαρίων, 

ενότητες για την παρασκευή του σπέρματος και την κυροσυντήρηση, 

επιστημονικά τεκμηριωμένες εύρη και όρια αναφοράς για διάφορες παραμέτρους του σπέρματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


