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Πίνακας 1. Εκτίμηση της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων από την προκαταρκτική μικροσκοπική εξέταση 

και αναγκαία αραίωση του σπέρματος για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης με αιμοκυτταρόμετρο Neubauer.  

 
Σπερματοζωάρια Εκτιμώμενη Αραίωση Σπέρμα (μL) Διαλύτης (μL) 

ανά οπτικό πεδίο, 400 Χ συγκέντρωση    

<15 <4x10
6
 1:5 100 400 

15-40 4x10
6
 – 10x10

6
 1:10 50 450 

40-200 10x10
6
 – 50x10

6
 1:20 50 950 

>200 >50x10
6
 1:50 50 2450 

 

χωρίς τη μεσολάβηση βλέννης, συγκριμάτων ή 

άλλων κυτταρικών στοιχείων. Εάν μεγάλος 

αριθμός ακίνητων σπερματοζωαρίων είναι 

προσκολλημένα μεταξύ τους μέσω συγκριμάτων, 

βλέννης ή άλλων κυττάρων, αυτό δεν ονομάζεται 

συγκόλληση, αλλά συσσωμάτωμα ή συσσώρευση. 

Η δοκιμασία συγκόλλησης γίνεται μόνο όταν 

έχουν παρατηρηθεί συγκολλήσεις στην αρχική 

μικροσκόπηση. Όπως και για την εκτίμηση της 

κινητικότητας, τοποθετούνται 6 ή 10 μL από 

δείγμα το οποίο προηγουμένως έχει αναμιχθεί 

πολύ καλά, σε αντικειμενοφόρο πλάκα με την 

κατάλληλη καλυπτρίδα. Μετρώνται συνολικά 

τουλάχιστον 200 σπερματοζωάρια σε 10 

διαφορετικά οπτικά πεδία, αποφεύγοντας αυτά 

που βρίσκονται στα άκρα της καλυπτρίδας. Τα 

σπερματοζωάρια διαχωρίζονται σε κινούμενα με 

συγκολλήσεις και σε κινούμενα χωρίς 

συγκολλήσεις. Για κάθε συγκόλληση που 

παρατηρείται σημειώνεται το είδος της, π.χ. 

κεφαλή με κεφαλή, αυχένας με αυχένα, ουρά με 

ουρά και μικτές, όπως κεφαλή με ουρά. Στο τέλος 

υπολογίζεται η εκατοστιαία αναλογία: των 

κινούμενων σπερματοζωαρίων με και χωρίς 

συγκολλήσεις καθώς και το είδος των 

συγκολλήσεων
6,16

.  

Κάθε συγκόλληση μπορεί να είναι σημαντική 

και πιθανόν υποδηλώνει την ύπαρξη αντισωμάτων 

έναντι των σπερματοζωαρίων. Σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να συστηθεί έλεγχος αντισωμάτων
26

. 

Όταν μεγάλος αριθμός σπερματοζωαρίων είναι 

συγκολλημένος, μπορεί να δημιουργηθεί 

πρόβλημα κατά την εκτίμηση της κινητικότητας 

και τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των 

σπερματοζωαρίων.  

 

Συγκέντρωση  

Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι ο 

αριθμός των σπερματοζωαρίων ανά mL 

σπέρματος. Από την παράμετρο αυτή είναι 

δυνατόν να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των 

σπερματοζωαρίων στο δείγμα (συγκέντρωση 

σπερματοζωαρίων Χ όγκος δείγματος). Η αραίωση 

του σπέρματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

μέτρηση, βασίζεται στην εκτίμηση της 

συγκέντρωσης από την προκαταρκτική 

μικροσκοπική εξέταση (Πίνακας 1). Η εκτίμηση 

βασίζεται στο ότι με τις συγκεκριμένες συνθήκες 

της προκαταρκτικής εξέτασης (μέγεθος 

καλυπτρίδας και όγκος δείγματος) το βάθος του 

όγκου του δείγματος υπό την καλυπτρίδα είναι 20 

μm και με δεδομένο ότι το μέγεθος ενός οπτικού 

πεδίου σε μεγέθυνση 400 Χ είναι περίπου 500 μm, 

υπολογίζεται ότι 4 σπερματοζωάρια ανά οπτικό 

πεδίο, αντιστοιχούν σε 1 Χ 10
6
/mL. Η αραίωση 

πρέπει να γίνεται σε δύο διαφορετικούς 

δοκιμαστικούς σωλήνες. Το διάλυμα αραίωσης 

περιλαμβάνει NaHCO3, διάλυμα 40% 

φορμαλδεϋδης και κυανό του τρυπανίου. Αφού 

αναμιχθεί πολύ καλά ο διαλύτης με το δείγμα, 

τοποθετούνται 6-8 μL από τον κάθε 

δοκιμαστικό σωλήνα σε κάθε μια από τις δύο 

θέσεις μέτρησης του βελτιστοποιημένου 

αιμοκυτταρομέτρου Neubauer. Το 

αιμοκυτταρόμετρο τοποθετείται για 10-15 λεπτά 

σε έναν υγρό θάλαμο ώστε τα σπερματοζωάρια να 

καθιζήσουν. Χρησιμοποιώντας μεγέθυνση 400 Χ, 

μετρώνται τα σπερματοζωάρια στο κεντρικό ή το 

πάνω αριστερά τετράγωνο του κεντρικού 

πλέγματος  

 


