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αναρρόφηση, επειδή η δίοδος του σπέρματος από 

τη βελόνα μπορεί να επηρεάσει την κινητικότητα 

των σπερματοζωαρίων. Εναλλακτικά, το δείγμα 

μπορεί να ζυγιστεί και ως όγκος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το καθαρό του βάρος. Με τον 

τρόπο αυτό γίνεται ακριβέστερος προσδιορισμός 

του όγκου, ιδιαίτερα σε δείγματα με αυξημένη 

γλοιότητα, λόγω της προσκόλλησης του 

σπέρματος στα τοιχώματα του δοχείου
6,15

. Ο 

όγκος καταγράφεται στην πλησιέστερη 

υποδιαίρεση του 0.1 ml. Πολύ μικροί όγκοι (< 2.0 

ml) μπορεί να υποδηλώνουν κώλυμα ή λοίμωξη 

της εκφορητικής οδού, απλασία ή συγγενή 

έλλειψη των σπερματοδόχων κύστεων, 

παλίνδρομη εκσπερμάτιση ή απώλεια μέρους του 

σπέρματος κατά την εκσπερμάτιση. Ακόμη, 

μικρότεροι όγκοι σπέρματος μπορεί να βρεθούν 

και σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας
23

. Εάν ο όγκος 

είναι πολύ μικρός για να πραγματοποιηθεί η 

εξέταση, το δείγμα μπορεί να αραιωθεί 1:1 με 

υλικό Dulbecco's (Gibco, Grand Island, ΝΥ), 

λαμβάνοντας υπόψη την αραίωση κατά τον 

υπολογισμό του αριθμού των 

σπερματοζωαρίων
15

. 

 

Γλοιότητα  

Η γλοιότητα του σπέρματος μπορεί να 

εκτιμηθεί κατά τη μέτρηση του όγκου. Το σπέρμα  

αναρροφάται μέσα στην πιπέτα και στη συνέχεια 

αφήνεται να κυλήσει πίσω στο δοχείο συλλογής 

με μόνη δύναμη τη βαρύτητα. Σε άλλη μέθοδο 

χρησιμοποιείται γυάλινη ράβδος, η οποία 

εισάγεται μέσα στο δείγμα και παρατηρείται η 

πτώση του από αυτή. Εάν σχηματίζονται νημάτια, 

μετρώνται στο πλησιέστερο 0.1 cm. Σχηματισμός 

νηματίου σπέρματος μεγαλύτερος από 2 cm 

θεωρείται μη φυσιολογική γλοιότητα
6,16

.  

Το σπέρμα μπορεί να ταξινομηθεί με βάση τη 

γλοιότητά του. ως ελαφρώς ιξώδες, μετρίως 

ιξώδες (δύσκολα αναρροφάται στην πιπέτα), ή 

πολύ ιξώδες (αδύνατη η αναρρόφηση με πιπέτα). 

Εναλλακτικά, μπορεί να σημειωθεί μόνον ότι το 

σπέρμα έχει αυξημένη γλοιότητα 
6, 15

.  

Το μεγάλο ιξώδες ενός σπέρματος μπορεί  
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να οφείλεται στην περιεκτικότητά του σε βλέννη, 

ενώ είναι δυνατό να δυσχεράνει το χειρισμό του 

σπέρματος για την εκτίμηση της κινητικότητας, 

της συγκέντρωσης και των συγκολλήσεων των 

σπερματοζωαρίων. Σε τέτοια δείγματα, 

προκειμένου να ρευστοποιηθούν, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατ' αρχήν επαναλαμβανόμενη 

αναρρόφηση με μια πιπέτα 5 ή 10 ml, ή σε πολύ 

ιξώδη δείγματα 1:1 αραίωση με φυσιολογικό ορό ή 

PBS ή υλικό Dulbecco's
6
.  

 

pH 

Το pH του σπέρματος είναι ελαφρώς αλκαλικό. 

Το αλκαλικό περιβάλλον δρα ως ρυθμιστικό 

διάλυμα στο όξινο pH του κόλπου, το οποίο είναι 

επιβλαβές για τα σπερματοζωάρια. Η οξύτητα 

μετράται τοποθετώντας μια σταγόνα του 

δείγματος σε χαρτί μέτρησης pH (κλίμακα 

6.5-10.0) και διαβάζεται με βάση τις πρότυπες 

χρωματικές διαβαθμίσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Η 

φυσιολογική τιμή pH για το σπέρμα κυμαίνεται 

μεταξύ 7.2 και 8.0
6
, αν και σε πρόσφατες μελέτες 

δείχθηκε ότι και άνδρες με φυσιολογικές τιμές των 

χαρακτήρων του σπέρματος, είχαν τιμές pH 

σπέρματος έξω από αυτή την κλίμακα
24

. Επειδή το 

pH έχει την τάση να αυξηθεί σε σχέση με το χρόνο, 

θα πρέπει να σημειώνεται σε πόσο χρόνο μετά την 

εκσπερμάτιση έγινε η μέτρηση. Ιδανικά, η 

μέτρηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 60 

λεπτά μετά την εκσπερμάτιση.  

Αύξηση του pH μπορεί να υποδηλώνει 

φλεγμονή του προστάτη ή αργοπορημένη 

διαδικασία αξιολόγησης της οξύτητας, ενώ όξινο 

pH (<6.5) αγενεσία ή απόφραξη των 

σπερματοδόχων κύστεων
2
.  

 

Προκαταρκτική μικροσκοπική εξέταση  

Πριν γίνουν οποιεσδήποτε λεπτομερείς 

καταγραφές των χαρακτηριστικών των 

σπερματοζωαρίων, πρέπει να γίνει μια συνολική 

προκαταρκτική εκτίμηση του σπέρματος. Γίνονται 

οι αρχικές εκτιμήσεις για την κινητικότητα και τη  

 


