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συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων και 

καταγράφεται η παρουσία άλλων κυτταρικών 

στοιχείων (ερυθρά αιμοσφαίρια, επιθηλιακά 

κύτταρα, «στρογγυλά» κύτταρα, δηλαδή 

λευκοκύτταρα και ανώριμα γαμετοκύτταρα, 

μικρόβια και πρωτόζωα) όπως και η ύπαρξη 

συγκολλήσεων και συσσωματωμάτων. Μετά από 

πολύ καλή ανάμιξη, τοποθετούνται σε μια καθαρή 

αντικειμενοφόρο πλάκα 6 μL δείγματος και στη 

συνέχεια καλυπτρίδα διαστάσεων 18 X 18 mm. Αν 

οι διαστάσεις της καλυπτρίδας είναι 22 X 22 mm, 

τότε τοποθετούνται 10 μL δείγματος
6,15

. Το βάθος 

που δημιουργείται με αυτές τις συνθήκες είναι 

περίπου 20 μm, γεγονός που επιτρέπει την ελεύθερη 

κίνηση των σπερματοζωαρίων. Η θερμοκρασία του 

εργαστηρίου θα πρέπει να παρaμένει σταθερή 

(20-25
0
C), ώστε τα αποτελέσματα να είναι 

συγκρίσιμα και η αντικειμενoφόρoς πλάκα (όπως 

και το δείγμα) να βρίσκονται στους 37°C, διότι η 

κινητικότητα των σπερματοζωαρίων εξαρτάται κατά 

πολύ από τη θερμοκρασία
25

. Η εξέταση αρχίζει 

μόλις σταματήσει η ροή του δείγματος κάτω από την 

καλυπτρίδα. Αν η κίνηση δεν σταματήσει μέσα σε 

ένα λεπτό, το δείγμα απορρίπτεται και τοποθετείται 

καινούργιο. Το σπέρμα εξετάζεται σε μικροσκόπιο 

αντίθεσης φάσεων σε 400 Χ μεγέθυνση, για 

τουλάχιστον 4 με 6 οπτικά πεδία.  

Αν στη φάση αυτή της εξέτασης εντοπισθούν 

κατά μέσο όρο λιγότερα από 1 σπερματοζωάριο 

ανά οπτικό πεδίο, τότε θεωρείται ότι υπάρχει 

σοβαρή ένδειξη ολιγοσπερμίας ή ασπερμίας. Στην 

περίπτωση αυτή το σπέρμα φυγοκεντρείται 

(600-1000 g για 15 λεπτά) και το ίζημα 

χρησιμοποιείται για τον περαιτέρω έλεγχο.  

Κινητικότητα  

Η κινητικότητα θα πρέπει να εκτιμάται 30 

λεπτά έως 1 ώρα' μετά τη συλλογή του δείγματος. 

Τοποθετούνται σε προθερμασμένη στους 37°C 

αντικειμενοφόρο πλάκα, όπως ήδη αναφέρθηκε, από 

το δείγμα το οποίο προηγουμένως έχει αναμιχθεί 

πολύ καλά. Μετρώνται συνολικά 

 

τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια σε 4-10 

διαφορετικά οπτικά πεδία. Η μέτρηση πρέπει να 

αρχίζει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να 

αποφευχθεί η πτώση της θερμοκρασίας και η 

αφυδάτωση του δείγματος. Σπερματοζωάρια με 

«κεφάλι καρφίτσας» ή ουρές χωρίς κεφάλι δεν 

προσμετρώνται. Τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται 

σε μια από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

Κατηγορία «a»: ταχέως έμπροσθεν κινούμενα (≥25 

μm/s στους 37°C), κατηγορία «b»: βραδέως 

έμπροσθεν κινούμενα (5-24 μm/s στους 37°C), 

κατηγορία «c»: Κινούμενα αλλά όχι έμπροσθεν (π.χ. 

κίνηση επί τόπου, <5 μm/s στους 37°C) και 

κατηγορία «d»: ακίνητα
6
. Η κινητικότητα μπορεί να 

εκτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι 25 μm είναι κατά 

προσέγγιση ίσο με το ήμισυ του μήκους της ουράς ή 

ίσο με πέντε φορές το μήκος της κεφαλής του 

σπερματοζωαρίου.  

Πρώτα μετρώνται τα ταχέως και βραδέως 

έμπροσθεν κινούμενα σπερματοζωάρια, εν συνεχεία 

τα όχι έμπροσθεν κινούμενα και τελευταία τα 

ακίνητα. Τα σπερματοζωάρια που έχουν μετρηθεί 

και εγκαταλείπουν το οπτικό πεδίο δεν επηρεάζουν 

το αποτέλεσμα της μέτρησης. Μετά την 

ολοκλήρωση της μέτρησης, η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται σε μια νέα αντικειμενοφόρο 

πλάκα (συνολικά μετρώνται τουλάχιστον 400 

σπερματοζωάρια), και υπολογίζεται ο μέσος όρος 

καθώς και η εκατοστιαία αναλογία της κάθε 

κατηγορίας. Αν τα αποτελέσματα από τις δύο 

αντικειμενοφόρες πλάκες έχουν μεγάλη απόκλιση  
(<10%), όλη η διαδικασία απορρίπτεται και 

επαναλαμβάνεται. Από άποψη κινητικότητας, ένα 

σπέρμα θεωρείται φυσιολογικό, όταν το άθροισμα 

των ταχέως και βραδέως έμπροσθεν κινούμενων 

σπερματοζωαρίων (κατηγορίες a+b) είναι ≥50% ή 

τα ταχέως έμπροσθεν κινούμενα σπερματοζωάρια 

(κατηγορία a) είναι ≥25%
6
.  

Συγκολλήσεις  

Συγκόλληση είναι η ειδική προσκόλληση των 

κινούμενων σπερματοζωαρίων μεταξύ τους,  


