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δυνατή η λήψη στον ειδικό χώρο του εργαστηρίου, 

το δείγμα θα πρέπει να μεταφερθεί στο εργαστήριο 

το συντομότερο δυνατό και πάντως οπωσδήποτε 

μέσα σε 1 ώρα, αποφεύγοντας την έκθεσή του σε 

ακραίες θερμοκρασίες. Στις περιπτώσεις που η 

μέθοδος του αυνανισμού δεν είναι εφικτή, μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν ειδικά προφυλακτικά χωρίς 

σπερματοκτόνες ουσίες. Η μέθοδος αυτή δεν είναι 

βέβαιο ότι δεν επηρεάζει την ποιότητα του 

σπέρματος. Αυτό όμως που είναι αποδεκτό από 

όλους είναι ότι η λήψη του δείγματος με 

διακεκομμένη συνουσία, δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται, γιατί είναι πιθανόν να χαθεί το 

πρώτο τμήμα της εκσπερμάτισης που περιέχει και 

την υψηλότερη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, 

ενώ θα υπάρχουν βακτηριακές επιμολύνσεις ή και 

επίδραση στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων 

λόγω του όξινου pH του κόλπου.  

Σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας του 

σπέρματος θα πρέπει οι χειρισμοί να είναι πολύ 

προσεκτικοί, δεδομένου ότι στα δείγματα μπορεί να 

υπάρχουν ιδιαίτερα επικίνδυνοι ιοί (HIV, ερπητοϊοί 

κλπ.)
18.19

.  

Ρευστοποίηση  

Μετά την παραλαβή, το δείγμα τοποθετείται σε 

αναδευτήρα στους 37°C. Το σπέρμα παραμένει εκεί 

μέχρι να συμπληρωθούν 25-30 λεπτά μετά την 

εκσπερμάτιση. Εάν η συλλογή του δείγματος έχει 

γίνει εκτός εργαστηρίου, τοποθετείται στους 37°C 

για 5-10 λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού 

διαστήματος αρχίζει η εργαστηριακή επεξεργασία, 

με πρώτο βήμα τον έλεγχο της ρευστοποίησης. Η 

διαδικασία αυτή είναι προοδευτική και οφείλεται στη 

δράση προστατικών ενζύμων 
20

. Αν η ρευστοποίηση 

δεν είναι πλήρης (υπάρχουν δηλαδή βλεννώδη 

νημάτια, νεφέλια ή συγκρίματα), το σπέρμα 

επανατοποθετείται στον αναδευτήρα στους 37°C για 

άλλα 30 λεπτά το πολύ. Ο εργαστηριακός έλεγχος 

πρέπει να αρχίσει το αργότερο μέσα σε 1 ώρα (αλλά 

όχι νωρίτερα από 30 λεπτά) μετά την εκσπερμάτιση 
6, 

16
  

 

Εμφάνιση  

Η εμφάνιση αναφέρεται στο χρώμα και τη 

σύσταση του σπέρματος. Ένα φυσιολογικό σπέρμα 

είναι ομοιογενές, ιριδίζον και χρώματος 

γκριζωπού-λευκού. Κάθε άλλη εμφάνιση είναι μη 

φυσιολογική. Ένα δείγμα με ερυθρά χροιά ή ελαφρώς 

καφεοειδή απόχρωση υποδηλώνει την παρουσία 

αίματος (αιμοσπερμία ή αιματοσπερμία). Η ύπαρξη 

αίματος στο σπέρμα μπορεί να οφείλεται σε λοίμωξη, 

σε κακοήθη εξαλλαγή των όρχεων ή σε καρκίνο του 

προστάτη
21,22

. Λευκοκίτρινο χρώμα μπορεί να 

οφείλεται σε πρόσμιξη ούρων ή σε παρατεταμένη 

αποχή, ενώ ζωηρό κίτρινο χρώμα μπορεί να 

υποδηλώνει την παρουσία χολερυθρίνης ή τη χρήση 

ορισμένων φαρμάκων. Έντονα λευκό χρώμα με 

θολερή εμφάνιση, μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού λευκοκυττάρων, εξαιτίας 

φλεγμονής στην ουρήθρα ή κάποιου άλλου σημείου 

της εκφορητικής οδού. Πρασινωπή χροιά μπορεί να 

είναι το αποτέλεσμα λοίμωξης. Βλεννώδη νημάτια 

στο σπέρμα σημαίνουν ατελή ρευστοποίηση, ενώ τα 

συγκρίματα μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία 

αντισπερμικών αντισωμάτων. Υδαρή δείγματα 

φανερώνουν μικρή συγκέντρωση ή και απουσία 

σπερματοζωαρίων 
2, 15

.  

Οσμή  

Η οσμή πρέπει να εκτιμάται κατά το άνοιγμα 

του συλλέκτη. Το φυσιολογικό σπέρμα είναι είτε 

άοσμο είτε έχει μια ήπια οσμή χλωρίνης ή μούχλας ή 

βρασμένων κάστανων σύμφωνα με ορισμένους 

συγγραφείς. Έντονη ή δυσώδης οσμή μπορεί να 

οφείλεται σε λοίμωξη, παρατεταμένη αποχή ή χρήση 

ακατάλληλου δοχείου για τη συλλογή του 

σπέρματος 
2,
 
7, 15

.  

Όγκος  

Για τη μέτρηση του όγκου του σπέρματος 

χρησιμοποιούνται πιπέτες των 5 ή 10 ml. Δεν 

επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σύριγγας για την 


