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Χαρακτηριστικά μιας ιδανικής εξέτασης: 
 

1. Εύκολα αναπαραγώγιμη 

2. Μεγάλη ευαισθησία 

3. Μεγάλη ειδικότητα 

4. Μεγάλη θετική/αρνητική προγνωστική αξία 

5. Ελάχιστη υποκειμενικότητα χρήστη (bias) 

6. Χαμηλό κόστος 









Εντατική εργασία Ακριβός 
εξοπλισμός 

Υποκειμενικότητα 
αναλυτή 

Επικύρωση & 
τυποποίηση 

TUNEL ++++ +++ ++ ++ 

SCSA ++ ++++ + ++++ 

Comet ++++ ++ +++ ++ 

SCD + + ++ +++ 



 Ημιποσοτική εκτίμηση της γενικότερης κατάστασης 

του DNA χωρίς να προσφέρει ενδείξεις για το πόιές 

αλληλουχίες έχουν υποστεί βλάβη (διαφορετικό 

επίπεδο βλάβης-δεν προσδιορίζεται η φύση και η 

αιτιολογία της βλάβης) χωρίς να έχουμε πάντα 

συγκρίσιμα αποτελέσματα. 

 Ποικιλότητα στη μεθοδολογία και στα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του σπέρματος 

(εκτίμηση αριθμού-χρώσεις, ακόμη και η υιοθέτηση 

ή μη των κριτηρίων της WHO. 
 Ποιοτικός έλεγχος των εργαστηρίων. 
 Έλλειψη ομοιομορφίας στους ελεγχόμενους 

πληθυσμούς. 

 





 Δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα μιας 
φυσικής σύλληψης (Level C) 

 Δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα μιας 
σύλληψης με σπερματέγχυση (Level C) 

 Δεν μπορεί να προτείνει ως εξέταση ρουτίνας σε 
περιπτώσεις IVF/ICSI (Level C) 

 Δεν μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα αποβολής 
μετά από IVF/ICSI (Level C) 
 



 Γενικώς το επίπεδο του DFI δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της ICSI. 

 Οι κλινικές μελέτες μέχρι στιγμής υποφέρουν από χαμηλή 

αναπαραγωγιμότητα, διαφορετικούς ουδούς DFI και μη καταληκτικά 

συμπεράσματα όσον αφορά το αποτέλεσμα μιας εγκυμοσύνης. 

 Έλλειψη μιας κοινά αποδεκτής μεθόδου προσδιορισμού του DFI με μια cut-

off τιμή που να προσφέρει σημαντικά προγνωστικά οφέλη. 

 Πολλές στρατηγικές έχουν διαμορφωθεί για τη μείωση του DFI, όμως 

καμμιά τεχνική δεν επιτρέπει την επιλογή σπερματοζωαρίων με ανέπαφο 

DNA με 100% επιτυχία. 



Ο μέγιστος περιορισμός του DFI είναι η 
αδυναμία χρήσης του εξετασθέντος δείγματος 

για κλινική χρήση. 
 



• Απαιτούνται μεγάλες κλινικές μελέτες για την πλήρη ενσωμάτωση 

της εξέτασης στην καθημερινή πρακτική. 

Lin MH Fertil Steril 2008 

• Οι στατιστικές μεταβλητές (ειδικότητα, ευαισθησία, πιθανότητα 

εμφάνισης) δεν επιτρέπουν ευθεία συσχέτιση με την πιθανότητα 

κύησης μετά από IVF ή ICSI.  

• Αναγνώριση υποομάδων που θα μπορούν να ωφεληθούν. 

• Απαιτείται σχεδιασμός και δημιουργία δοκιμασιών που θα 

μπορούν να αναγνωρίζουν και να απομονώνουν σπερματοζωάρια 

με ανέπαφο DNA. 

• Μέχρι να αποκτήσουμε διαγνωστικές εξετάσεις με στανταρισμένο 

πρωτόκολλο, συγκεριμένους ουδούς που θα καθορίζουν την 

κλινική συσχέτιση και την προγνωστική αξία δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή κλινική πράξη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! 


