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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Ο βιοχημικός έλεγχος του σπερματικού πλάσματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση
της ανδρικής υπογονιμότητας. Αυτός περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους, όπως pH σπέρματος
και βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν έμμεσα τα σπερματοζωάρια, την εκκριτική λειτουργία του
προστάτη, των επιδιδυμίδων και των σπερματοδόχων κύστεων. Στην παρούσα ανασκόπηση γί-
νεται παρουσίαση των σχετικών παραμέτρων, του ρόλου τους, των μεθόδων προσδιορισμού τους,
καθώς και των τιμών αναφοράς τους.
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Εισαγωγή

Το σπέρμα είναι ένα υγρό, υπόλευκο, παχύρευστο έκ-
κριμα, με χαρακτηριστική οσμή, που αποτελείται από
σπερματοζωάρια και σπερματικό πλάσμα. Τα σπερμα-
τοζωάρια αποτελούν τα έμμορφα στοιχεία του σπέρ-
ματος και παράγονται από τους όρχεις (το ζεύγος των
γεννητικών αδένων του άρρενος). Το σπερματικό πλά-
σμα είναι το υγρό στοιχείο μέσα στο οποίο «κολυμ-
πούν» τα σπερματοζωάρια και παράγεται από τα
αδενικά εκκριτικά κύτταρα που διατάσσονται κατά
μήκος της ανδρικής γεννητικής εκφορητικής οδού. 

Στην δημιουργία του σπερματικού πλάσματος συμ-
βάλλουν οι αδενικές εκκρίσεις, κυρίως του προστάτη
και των σπερματοδόχων κύστεων και λιγότερο των
σπερματικών πόρων, των βολβοουρηθραίων και των
ουρηθρικών αδένων, της επιδιδυμίδας και των ιδίων
των όρχεων. Το σπερματικό πλάσμα αποτελείται από
νερό (σε ποσοστό περίπου 90%) και από ένα πλήθος
χημικών ουσιών (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, οργανικά
οξέα, ένζυμα, ιχνοστοιχεία κ.τ.λ), οι οποίες διαδραμα-
τίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην επιβίωση,
όσο και στη λειτουργική ακεραιότητα των σπερματο-
ζωαρίων. 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι διάφορες χημικές
ουσίες που περιέχονται στο σπερματικό πλάσμα, και
που αποτελούν το άμεσο περιβάλλον των σπερματο-
ζωαρίων, επηρεάζουν καθοριστικά πολλές σημαντι-
κές ιδιότητές τους, όπως είναι η κινητικότητα, τα
ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά της κεφαλής
αλλά και της ουράς τους, η αναπνοή και ο μεταβολι-
σμός τους, η σταθεροποίηση της χρωματίνης τους κ.α.
Φαίνεται, επίσης, ότι το σπερματικό πλάσμα «προστα-
τεύει» τα σπερματοζωάρια κατά τα πρώτα στάδια της
εισόδου τους στον «αφιλόξενο», γυναικείο γεννητικό
σωλήνα.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το σπέρμα, μετά την
έξοδό του από τον ανδρικό γεννητικό σωλήνα (εκ-
σπερμάτιση), ζελατινοποιείται («πήζει») και επαναρευ-
στοποιείται μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος
30 - 60 λεπτών, κυρίως με την λειτουργία κάποιων
προστατικών πρωτεολυτικών ενζύμων που περιέχει.

Για πρακτικούς διαγνωστικούς εργαστηριακούς λό-
γους, κάθε «εκσπερμάτιση» δύναται να διακριθεί σε
τρία επιμέρους τμήματα (κλάσματα): το πρώτο, το
δεύτερο και το τρίτο:

• το πρώτο τμήμα (1ο κλάσμα) της εκσπερμάτισης
αντιστοιχεί κυρίως στις εκκρίσεις των βολβοου-
ρηθραίων και των ουρηθρικών αδένων και διαθέτει
σημαντική περιεκτικότητα σε σπερματοζωάρια.

• το δεύτερο τμήμα (2ο κλάσμα) της εκσπερμάτισης
αντιστοιχεί κυρίως στις εκκρίσεις του προστάτη
και διαθέτει επίσης σημαντική περιεκτικότητα σε
σπερματοζωάρια.

• το τρίτο και τελευταίο τμήμα (3ο κλάσμα) αντι-
στοιχεί κυρίως στις εκκρίσεις των σπερματοδόχων
κύστεων και διαθέτει μικρότερη περιεκτικότητα
σε σπερματοζωάρια συγκριτικά με το πρώτο και
το δεύτερο τμήμα.1-4

Βιοχημικός έλεγχος του σπέρματος

Πρόκειται για το σύνολο των βιοχημικών εξετάσεων
που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σπέρμα. Οι
εξετάσεις αυτές δεν αφορούν άμεσα τα έμμορφα
στοιχεία του σπέρματος (τα σπερματοζωάρια), αλλά
το υγρό μέρος της εκσπερμάτισης, δηλαδή το σπερ-
ματικό πλάσμα, που όμως, όπως προαναφέρθηκε,
επηρεάζει την λειτουργικότητα των σπερματοζωα-
ρίων. Οι κύριες ενδείξεις διενέργειας βιοχημικού ελέγ-
χου του σπέρματος είναι:5-7

1) Η ανδρική υπογονιμότητα, και κυρίως η ανεξή-
γητη (αυτή που δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια
σαφή οργανική διαταραχή).

2) Η εργαστηριακή εικόνα αζωοσπερμίας στο προ-
ηγηθέν σπερμοδιάγραμμα.

3) Η κάθε μορφής διαταραχή στην κινητικότητα
των σπερματοζωαρίων, όπως αυτή αποτυπώνεται
κατά τη διενέργεια του σπερμοδιαγράμματος.

4) Ο συνολικός χαμηλός όγκος σπέρματος/εκσπερ-
μάτιση υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει χαθεί καθό-
λου ποσότητα από λάθος χειρισμούς.

5) Το ιστορικό αλλεπάλληλων ή σοβαρών λοιμώ-
ξεων του ουροποιογεννητικού συστήματος ή η εργα-
στηριακή εικόνα στοιχείων φλεγμονής (π.χ πυοσφαί-
ρια) κατά την μικροσκοπική εξέταση του σπέρματος.

Προϋπόθεση για την διενέργεια βιοχημικών εξετά-
σεων στο σπέρμα (σπερματικό πλάσμα) είναι η αποχή
από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα για χρονικό διά-
στημα 3-5 ημερών. Είναι διαπιστωμένο ότι όσο πιο έν-
τονος και χρονικά παρατεταμένος είναι ο σεξουαλικός
ανδρικός ερεθισμός, τόσο πιο αποδοτικά λειτουργούν
τα αδενικά εκκριτικά κύτταρα του γεννητικού εκφο-
ρητικού σωλήνα. Δηλαδή, όσο ισχυρότερος είναι ο σε-
ξουαλικός ανδρικός ερεθισμός τόσο καλύτερες θα
είναι, ποιοτικά και ποσοτικά, οι παραγόμενες αδενικές
εκκρίσεις που συναποτελούν το σπερματικό πλάσμα
που θα υποβληθεί σε εργαστηριακό βιοχημικό
έλεγχο. Άρα, όσο μεγαλύτερος είναι ο προηγηθείς σε-
ξουαλικός ερεθισμός, τόσο πιο αξιόπιστες και αντι-
προσωπευτικές θα είναι οι διενεργηθείσες βιοχημικές
εξετάσεις.8

Σε κάθε περίπτωση το εξεταζόμενο δείγμα είναι
προϊόν αυνανισμού που συλλέγεται σε απόλυτα καθαρό
περιέκτη και με πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε να μην
υπάρξουν ποσοτικές απώλειες (πρέπει να συγκεντρώ-
νεται το σύνολο της ποσότητας της εκσπερμάτισης).
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Το δείγμα πρέπει να αποδίδεται στο εργαστήριο άμεσα
ή όσο το δυνατόν συντομότερα. Βιοχημικός έλεγχος
στο σπέρμα δεν θα πρέπει να διενεργείται επί εδάφους
οξείας λοίμωξης του κατώτερου ουροποιογεννητικού
συστήματος (π.χ προστατίτιδα, επιδιδυμίτιδα), αλλά
μόνον μετά την αποδρομή της. Δεν θα πρέπει επίσης
να διενεργείται σε περιπτώσεις πρόσφατων χρονικά
(κατά τα τελευταία 24ωρα) επεμβατικών πράξεων στο
ουροποιογεννητικό σύστημα (π.χ βιοψία).9

Το σπέρμα που φτάνει στο Εργαστήριο Κλινικής
Βιοχημείας για βιοχημικό έλεγχο παραμένει στον
πάγκο (θερμοκρασία περιβάλλοντος) ή ακόμη καλύ-
τερα στους 37ºC για χρονικό διάστημα περίπου μισής
ώρας, προκειμένου να ρευστοποιηθεί πλήρως. Στη
συνεχεία φυγοκεντρείται στις 3500 στροφές για 15 πε-
ρίπου λεπτά και διαχωρίζεται το υπερκείμενο από το
ίζημα. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο υπερκείμενο,
αν είναι δυνατόν άμεσα. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα
άμεσης εργαστηριακής επεξεργασίας τότε, για ορι-
σμένες από αυτές τις εξετάσεις, το δείγμα μπορεί να
διατηρηθεί στην κατάψυξη (-20ºC) για χρονικό διά-
στημα λίγων εβδομάδων χωρίς να επηρεαστεί σημαν-
τικά η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που θα
προκύψουν.10

Διενεργούμενες στο σπέρμα βιοχημικές εξε-
τάσεις 

1. pH Σπέρματος 
Πρέπει να είναι η πρώτη διενεργούμενη εξέταση και
να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν συντομότερα
από τη λήψη (πεχάμετρο ή χάρτινοι δείκτες εμπορίου).
Η καθυστέρηση μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα. 

Το pH του σπερματικού πλάσματος, υπό κανονικές
συνθήκες, είναι ελαφρά αλκαλικό (7.2 – 7.8). Έντονα
αλκαλικό pH (> 8) παρατηρείται κυρίως σε καταστά-
σεις φλεγμονής των αδενικών εκκριτικών κυττάρων.
Όξινο pH (< 7) παρατηρείται κυρίως σε πρόσμιξη του
σπέρματος με ούρα και σε καταστάσεις απόφραξης
της εκφορητικής γεννητικής οδού.11

2. Βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν έμμεσα τα
σπερματοζωάρια
2.1. Φωσφοκινάση της Κρεατίνης (CPK)
Σημαντικό ένζυμο πολλών κυττάρων και ιστών, όπως
και των σπερματοζωαρίων, που συμμετέχει ενεργά,
τόσο στη σύνθεση, όσο και στην μεταφορά ενέργειας
(ΑΤP). Προσδιορίζεται όπως και στον ορό του αίματος
σε κλασικό βιοχημικό αναλυτή. 

• Η μέθοδος προσδιορισμού είναι συνήθως η κλα-
σική ενζυμική κινητική. 

• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≤ 0.25 ΙU/106 σπερ-
ματοζωάρια. 

Τιμές υψηλότερες υποδεικνύουν έμμεσα κάποια
διαταραχή στο ενεργειακό status των σπερματοζωα-
ρίων που συνεκτιμάται ανάλογα.12

2.2. Ενεργείς Ενώσεις Οξυγόνου (Reactive Oxygen
Species - ROS)
Η εργαστηριακή ανίχνευση αυξημένης παρουσίας
Ενεργών Ενώσεων Οξυγόνου (ενεργών ριζών οξυγό-
νου) στο σπερματικό πλάσμα έχει συσχετισθεί με δια-
ταραχές στην λειτουργικότητα των σπερματοζωαρίων.
Το οξειδωτικό stress που υφίστανται τα σπερματο-
ζωάρια έχει συνδυαστεί με δομικές διαταραχές της
κυτταρικής μεμβράνης, της χρωματίνης, αλλά και των
μιτοχονδρίων τους που συχνά οδηγούν σε υπογονι-
μότητα.13

Προσδιορισμός ROS στο σπερματικό πλάσμα διε-
νεργείται σήμερα συνήθως με συνδυαστικές τεχνικές
χημειοφωταύγειας, κατά κανόνα σε εξειδικευμένα δια-
γνωστικά κέντρα. Προϋπόθεση αξιοπιστίας των απο-
τελεσμάτων είναι να διενεργείται σε νωπό, και όχι σε
διατηρημένο σπερματικό πλάσμα. 

• Μέθοδος αναφοράς στο προσδιορισμό των ROS
παραμένουν οι τεχνικές «παραμαγνητικού συντο-
νισμού» (EPR) που όμως απαιτούν υψηλή τεχνο-
λογική εξειδίκευση και ιδιαίτερη εμπειρία.

• Έμμεσος δείκτης εκτίμησης του οξειδωτικού sta-
tus του σπερματικού πλάσματος θεωρείται και η
μέτρηση σε κλασικό βιοχημικό αναλυτή της Ολι-
κής Αντιοξειδωτικής Ικανότητας (Τotal Antioxi-
dant Capavity -TAC) που επίσης έχει συνδυαστεί
ως εργαστηριακή παράμετρος με την ανδρική
υπογονιμότητα.14-15

2.3. Πρωτεϊνάση του Ακροσώματος (Ακροσίνη)
Η ακροσίνη είναι μια πρωτεϊνάση (ένζυμο) που εδρά-
ζεται στην περιοχή του ακροσώματος των σπερματο-
ζωαρίων. Φαίνεται ότι συμμετέχει καθοριστικά στην
διαδικασία αλληλεπίδρασης σπερματοζωαρίου – ωα-
ρίου, τόσο κατά την φάση της προσκόλλησης του
σπερματοζωαρίου στην διαφανή ζώνη του ωαρίου
όσο και κατά την διείσδυση του σπερματοζωαρίου σε
αυτήν. 

• Μπορεί να προσδιοριστεί φωτομετρικά στο σπερ-
ματικό πλάσμα. 

• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς ≥ 25 μIU/106 σπερ-
ματοζωάρια.16

3. Βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν την εκκρι-
τική λειτουργία του προστάτη
3.1. Όξινη Προστατική Φωσφατάση (ACP)
Πρόκειται για μία υδρολάση (ένζυμο) που λειτουργικά
καταλύει την υδρόλυση φωσφορικών εστέρων σε
όξινο περιβάλλον (χαμηλό pH). Βρίσκεται σε μεγάλες
συγκεντρώσεις της προστατικές εκκρίσεις. Παλαι-
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ότερα προσδιοριζόταν στο αίμα, όπου σε υψηλές συγ-
κεντρώσεις εθεωρείτο καρκινικός δείκτης για μετα-
στατικό, κυρίως, Ca προστάτη. Ως καρκινικός δείκτης,
με ειδικότητα στον προστάτη, αντικαταστάθηκε πρα-
κτικά από το Προστατικό Αντιγόνο (PSA). 

Η μέτρηση της συγκέντρωσής της στο σπερματικό
πλάσμα αντικατοπτρίζει την γενικότερη λειτουργική
κατάσταση του προστάτη, ως σημαντικού αδένα του
ανδρικού γεννητικού συστήματος, υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν έχουν προηγηθεί επεμβατικοί χειρισμοί
στην περιοχή (π.χ δακτυλική εξέταση) τουλάχιστον
κατά τα προηγούμενα δύο 24ωρα. 

• Μέθοδος προσδιορισμού: ενζυμική κινητική.
• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≥ 200 ΙU/ δείγμα (όγ-

κου περίπου 2 ml).17-18

3.2. Ψευδάργυρος (Zn)
Ο Zn είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο του σπερματικού
πλάσματος, που συμβάλλει καθοριστικά στην δομική
σταθερότητα της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων.
Η ανεπάρκεια Zn στο σπερματικό πλάσμα έχει συν-
δυαστεί με δυσλειτουργικά σπερματοζωάρια και επα-
κόλουθη υπογονιμότητα. Χαμηλές συγκεντρώσεις Zn
στο σπερματικό πλάσμα υποδεικνύουν δυσλειτουργία
του προστατικού αδένα.

• Μέθοδος προσδιορισμού: φωτομετρική 
• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≥ 2.4 μmol/δείγμα

(όγκου περίπου 2 ml).19

3.3. Μαγνήσιο (Mg) 
• Μέθοδος προσδιορισμού: Φωτομετρική. 
• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: > 7,0 mg/dl. 
Συγκεντρώσεις χαμηλότερες υποδεικνύουν δυσλει-

τουργία του προστάτη.20-21

3. 4. Γ-γλουταμιλική τρανσφεράση (γGT) 
• Μέθοδος προσδιορισμού: ενζυμική κινητική. 
• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: < 50 IU/ml
Συγκεντρώσεις πολύ χαμηλές υποδεικνύουν δυσ-

λειτουργία του προστάτη.22-23

3. 5. Κιτρικό Οξύ
• Μέθοδος προσδιορισμού: ενζυμική κινητική.
• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≥52 μmol/δείγμα (όγ-

κου περίπου 2 ml).
Συγκεντρώσεις χαμηλότερες υποδεικνύουν δυσλει-

τουργία του προστάτη.24-26

4. Βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν την εκκρι-
τική λειτουργία των επιδιδυμίδων
4.1. L- Καρνιτίνη
Πρόκειται για αμινοξύ που φυσιολογικά απαντά στο
σπερματικό πλάσμα σε υψηλές συγκεντρώσεις. Παρά-
γεται σχεδόν στο σύνολό της στην επιδιδυμίδα (95%).

O βιολογικός της ρόλος συνίσταται στην μεταφορά λι-
πιδίων στα μιτοχόνδρια των σπερματοζωαρίων με
προφανή στόχο την παραγωγή ενέργειας. Την ενέρ-
γεια αυτή το σπερματοζωάριο την έχει απόλυτη
ανάγκη κατά τις προωθητικές κινήσεις που εκτελεί και
που αποσκοπούν στην γονιμοποίηση του ωαρίου.
Κάθε διαταραχή στα επίπεδα της L-καρνιτίνης οδηγεί
σε μειωμένη παραγωγή ενέργειας από τα μιτοχόνδρια
των σπερματοζωαρίων, που έχει ως αποτέλεσμα υπο-
τονικά κινούμενα σπερματοζωάρια και ενδεχομένως
υπογονιμότητα. 

• Μέθοδος προσδιορισμού: ενζυμική κινητική. 
• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: 500-1500 nmol/

δείγμα (όγκου περίπου 2 ml).27-28

4. 2. Ουδέτερη α-γλυκοσιδάση
Η ουδέτερη α-γλυκοσιδάση (α-Glu) είναι ένα ανδρο-
γονοεξαρτώμενο ένζυμο, του οποίου οι συγκεντρώ-
σεις στο σπερματικό πλάσμα, θεωρούνται πολύ καλός
δείκτης της λειτουργίας της επιδιδυμίδας. Επί αζωο-
σπερμίας, τα πολύ χαμηλά, έως μη ανιχνεύσιμα επί-
πεδα της ουδέτερης α-γλυκοσιδάσης που συνδυάζον-
ται με φυσιολογικό όγκο όρχεων και συγκεντρώσεις
της FSH εντός των ορίων αναφοράς, θέτουν την υπο-
ψία της αμφοτερόπλευρης απόφραξης των επιδιδυ-
μίδων ή των γεννητικών εκφορητικών πόρων. 

• Μέθοδος προσδιορισμού: χρωματομετρική. 
• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≥ 20 ΙU / δείγμα (όγ-

κου περίπου 2 ml).29-31

5. Βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν την εκκρι-
τική λειτουργία των σπερματοδόχων κύστεων
5.1. Φρουκτόζη
Παράγεται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στις σπερ-
ματοδόχες κύστεις (90%). Ως υδατάνθρακας υψηλής
ενεργειακής αξίας, χρησιμοποιείται από τα σπερμα-
τοζωάρια προκειμένου να παραχθεί ενέργεια την
οποία χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Επί αζωο-
σπερμίας απουσιάζει σε περιπτώσεις συγγενούς αγε-
νεσίας των σπερματικών πόρων και των σπερματο-
δόχων κύστεων ενώ ελαττώνεται σε περιπτώσεις
απόφραξης της γεννητικής εκφορητικής οδού. Φαί-
νεται από μελέτες ότι τα επίπεδά της στο σπερματικό
πλάσμα μειώνονται προϊούσης της ηλικίας. Η μέτρησή
της πρέπει να διενεργείται άμεσα μετά την συλλογή
του δείγματος, γιατί η συγκέντρωσή της μειώνεται
όσο περνάει ο χρόνος (καταναλώνεται από τα σπερ-
ματοζωάρια). 

• Μέθοδος προσδιορισμού: χρωματομετρική.
• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: 150-450 mg/dL.32-34

5.2. Προσταγλανδίνες (PGE1 – PGE2)
Οι προσταγλανδίνες συμβάλλουν στην διείσδυση των
σπερματοζωαρίων στο γυναικείο γεννητικό σωλήνα
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αντιδρώντας με την τραχηλική βλέννα και καθιστώντας
την φιλικότερη της αυτά. Δρουν κατασταλτικά στην
ανοσολογικού τύπου αντίδραση του μικροπεριβάλ-
λοντος του γυναικείου γεννητικού σωλήνα έναντι των
εισβολέων, «αντιγονικά», σπερματοζωαρίων. Τέλος
επηρεάζουν τον περισταλτισμό της μήτρας και των
σαλπίγγων κατά τρόπο ώστε να ευνοείται η κίνηση
των σπερματοζωαρίων της της σάλπιγγες. Μειωμένες
συγκεντρώσεις παρατηρούνται σε καταστάσεις ελατ-
τωμένης εκκριτικής λειτουργίας των σπερματοδόχων
κύστεων.

• Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: 30 – 200 μg/ml 
• Μέθοδος προσδιορισμού: ραδιοανοσολογική (ή

ELISA).35-36

Στον Πίνακα 1 φαίνονται συγκεντρωτικά οι βιοχη-
μικές παράμετροι που αναφέρθηκαν, μέθοδοι προσ-
διορισμού και τιμές αναφοράς τους.

Συμπερασματικά, οι μετρήσεις βιοχημικών παρα-
μέτρων στο σπερματικό πλάσμα αποτελούν χρήσιμες
εξετάσεις στην διαγνωστική προσπέλαση της ανδρι-
κής υπογονιμότητας. Βέβαια τα αποτελέσματα αυτών
των μετρήσεων πρέπει πάντοτε να συναξιολογούνται
με τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος, καθώς
και με αυτά του λοιπού κλινικού, παρακλινικού και ερ-
γαστηριακού ειδικού ανδρολογικού ελέγχου.
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                        Είδος εξέτασης                                               Μέθοδος μέτρησης                               Τιμές αναφοράς
pH σπέρματος                                                               Πεχάμετρο                                                    7.2 – 7.8
                                                                                       ή χάρτινοι δείκτες εμπορίου

                     Φωσφοκινάση της κρεατίνης                Ενζυμική κινητική                                        ≤ 0.25 ΙU/106

                     (CPK)                                                                                                                             σπερματοζωάρια

                     Ενεργείς Ενώσεις Οξυγόνου                  - Άμεσα: τεχνικές «παραμαγνητικού
                     (Reactive Oxygen Species - ROS)         συντονισμού» (EPR)
                                                                                       - Έμμεσα: μέτρηση της Ολικής
                                                                                       Αντιοξειδωτικής Ικανότητας
                                                                                       (Τotal Antioxidant Capavity -TAC)             

                     Πρωτεϊνάση του Ακροσώματος            Φωτομετρικά                                                ≥ 25 μIU/106

                     (Ακροσίνη)                                                                                                                     σπερματοζωάρια

                     Όξινη Προστατική                                 Ενζυμική κινητική                                        ≥ 200 ΙU/ δείγμα
                     Φωσφατάση (ACP)                                                                                                       (όγκου ~ 2 ml)

                     Ψευδάργυρος (Zn)                                  Φωτομετρική                                                ≥2.4 μmol/δείγμα
                                                                                                                                                             (όγκου ~ 2 ml)

                     Μαγνήσιο (Mg)                                      Φωτομετρική                                                >7,0 mg/dl

                     γ-γλουταμιλική τρανσφεράση               Ενζυμική κινητική                                        < 50 IU/ml
                     (γGT)

                     Κιτρικό Οξύ                                            Ενζυμική κινητική                                        ≥52 μmol/δείγμα
                                                                                                                                                             (όγκου ~ 2 ml)
                     L- Καρνιτίνη                                           Ενζυμική κινητική                                        500 – 1500 nmol/δείγμα
                                                                                                                                                             (όγκου ~  2 ml)

                     Ουδέτερη α-γλυκοσιδάση                      Χρωματομετρική                                          ≥ 20 ΙU / δείγμα
                                                                                                                                                             (όγκου ~  2 ml)

                     Φρουκτόζη                                              Χρωματομετρική                                          150-450 mg/dL

                     Προσταγλανδίνες                                    Ραδιοανοσολογική                                        30 – 200 μg/ml
                     (PGE1 – PGE2)                                        (ή ELISA)                                                     

Βιοχημικές παράμετροι που ελέγχονται στο σπερματικό πλάσμα, μέθοδοι προσδιορισμού και τιμές αναφοράςΠίνακας 1
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Summary

Biochemical analysis of seminal plasma

George Antonakos1, Georgia Vrioni2

1Department of Clinical Biochemistry, General University Hospital “Attikon”, Haidari, Attiki, Greece
2Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Biochemical analyses of the seminal fluid would provide valuable information on the function
of the accessory genital glands under normal and pathologic conditions, especially in case of in-
fertility. This review presents several biochemical markers, like pH of the semen, as well as bio-
chemical parameters of the secretion of prostate, epididymis and seminal vesicles, their role,
methods of measure, and their reference values.
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