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τοποθετούνται 6-10 μL στη θέση μέτρησης του 

βελτιστοποιημένου αιμοκυτταρομέτρου 

Neubauer και μετρώνται τα υπεροξειδάση θετικά 

κοκκιοκύτταρα τα οποία έχουν χρώμα καφέ 
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.  

Απ' όσα ήδη αναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι 

κανένας από τους χαρακτήρες, που εκτιμώνται με 

τη βασική εξέταση του σπέρματος, δεν 

εξασφαλίζει απόλυτα την ικανότητα των 

σπερματοζωαρίων να φθάσουν το ωοκύτταρο και 

να το γονιμοποιήσουν. Επομένως, τα 

αποτελέσματα της εξέτασης δεν προδικάζουν 

(εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, όπως η περίπτωση 

ασπερμίας) τη δυνατότητα ενός συγκεκριμένου 

άνδρα να γίνει βιολογικός πατέρας. Είναι, όμως, 

σημαντικό ότι μπορούν να βοηθήσουν στο 

διαχωρισμό των ανδρών σε ομάδες με 

μεγαλύτερες ή μικρότερες πιθανότητες να 

επιτύχουν γονιμοποίηση μέσα σε συγκεκριμένα 

χρονικά διαστήματα.  

Εξ άλλου, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι 

πληροφορίες που δίδει η εξέταση αυτή στην 

προετοιμασία και τη μεταφορά του σπέρματος 

στις περιπτώσεις εφαρμογής της εξωσωματικής 

γονιμοποίησης όπως επίσης και στη λήψη 

αποφάσεων σχετικών με την κατάλληλη μέθοδο 

θεραπευτικής αντιμετώπισης σοβαρών 

περιπτώσεων ανδρικής υπογονιμότητος, π.χ. την 

επιλογή ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης 

σπερματοζωαρίων
34

. 
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Fertility is depended on α complex set of 

events, involving both mαle and femαle 

components. Normαl production of mature 

spermatozoa is α complicated process consisting 

of spermatogenesis, spermiogenesis, sperm 

maturation, transport, storage and finally mixing 

with the seminal fluid. After ejaculation, α further 

function involves many steps, including motility, 

acrosome reactivity and, ultimately, fertilization of 

the oocyte. There is α plethora of specialized tests 

to assess various aspects οf sperm function in 

detail. Semen αnαlysis comprises α set οf 

descriptive measurements of spermatozoa and 

seminal fluid pαrαmeters that help to estimate 

semen quality. These tests include bαsic semen 

αnαlysis, seminal plasma biochemical αnαlysis, 

bacteriologicαl αnαlysis, detection οf anti-sperm 

antibodies, and assessment of sperm function. 

Bαsic semen αnαlysis comprises macroscopic 

examination, including the pαrαmeters of 

liquefaction, appearance, odor, viscosity, volume 

and pΗ of the ejaculate. Microscopic αnαlysis of 

the semen includes sperm motility, concentration, 

vitality and agglutination of spermatozoa. The 

evaluation of sperm morphology is performed after 

Papanicolaou staining and consists in detailed 

examination of the specimen αs well αs other cells 

present in the ejaculate, including leukocytes and 

immature sperm cells. The purpose of this review 

is to encourage the use of standard procedures for 

bαsic semen αnαlysis. Attention to the details of 

standard procedures should sharpen the precision 

of results and their reproducibility.  
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