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 باروري) نا  آزمایشگاه ( - بت اطالعات مراجعین براي آزمایش اسپرموگرامفرم ث

اعت نمونه گیري:س                                 تاریخ آزمایش:                            شماره پذیرش :                                      نام و نام خانوادگی:  

چک آپ      وازکتومی              ناباروري         :علت آزمایش                    ساعت تحویل نمونه به آزمایشگاه:  

متاهل      مجرد           :  وضعیت تاهل                            شغل :     

.سپس تحویل پذیرش آزمایشگاه دهید محترم، لطفا به دقت فرم زیر رامطالعه و پر نمائید مراجعه کننده   

 روز  6بیشتر از        روز      5تا  3بین     روز         2کمتر از                         :داشته ایدپرهیز جنسی  چند روز 
 سایر           روش مقاربتی          استمنا یا خود ارضایی               چگونه بوده است؟ نحوه اخذ نمونه اسپرم 
  استفاده کرده اید؟ ) ، تنباکو سیگار ، قلیانروز اخیر دخانیات ( 5تا  3آیا در 

  استفاده کرده اید؟ ) نآمشتقات ماریجوانا و حشیش و ، و مشتقات آن تریاكخدر (مواد مروز اخیر  5تا  3آیا در 

  اخیر الکل استفاده کرده اید؟ روز 5تا  3آیا در 

  ویتامین روز اخیر از مواد آنتی اکسیدانت ( 5تا  3آیا درB9 ویتامین ،C  ویتامین ،E استفاده کرده اید؟ )روي،  ، سلنیوم 

 داشته اید؟مواجهه دارید؟آیا اخیرا با اشعه ایکس  و شیمی درمانی آیا سابقه پرتو درمانی ، رادیو تراپی 

 اید؟مواجهه داشته  و حشره کش هاي شیمیایی فت کش هاي شیمیاییآ ،سموم کشاورزي اخیر با روز 5تا 3ر آیا د 

 )و مکمل هاي بدن سازي استفاده کرده اید؟استانوزولول،استروئیدهاي آنابولیکتستسترون،آیا درطی ماه اخیراز دارو ها( 

 آیا موارد زیر را قبل از نمونه گیري رعایت نموده اید ؟  

o  ه   زج کنندلمواد  ،اندم ،کصابون، عدم استفاده از ژل 
o  دوش ، جکوزي ، سونا      ، صنایع ذوب آهن و ریخته گري کاردر  ، تنور داغ ،عدم قرار گرفتن در محیط گرم مانند نانوایی

 با آب گرم  طوالنی حمام استو 
o دارو هاي        ،نیتروفورانتوئین  ،سولفاساالزین       ،استروژن       ،سایمیتیدین  :   عدم مصرف کافئین و دارو هایی مانند

     ، اسپیروالکتون  ،کورتون ها        ، جنسینگ،میوه خارخسک،چاي سبز، رامیانا، سیر ،گیاهی مانند گل راعی 
 اریترومایسین 

  آنرا عالمت بزنید: ،در صورت وجود هر کدام از موارد زیر 
  ،      سابقه وازکتومی        ،سابقه دیابت         ،سابقه فشار خون باال         ،واریکوسل          ،جراحی واریکوسل         ، صدمات فیزیکی به بیضه 
      ، اضطراب و استرس           ،بیماري اخیر التهابی   ،آلرژي یا حساسیت  ،بیماري اوریون   ،آنفوالنزا   ،سرماخوردگی بیماري هاي اخیر مانند : 

 عفونت بیضه یا تورم آن          ،وجود تب در شش روز قبل  
 

 آزمایش اسپرموگرام دستورالعمل نحوه گرفتن نمونه مایع منی براي

 .بهتر است در این فاصله از خوردن هر دارویی خودداري شود روز پرهیز جنسی داشته باشید. 5تا  3باید  .1
 .آزمایش از گرفتن دوش آب گرم و یا رفتن به سوناي گرم و یا جکوزي گرم خودداري شودشب قبل از  .2
 .گرفته شودیا خود ارضایی بهتر است نمونه به روش استمناء  .3
ر زیر نمونه (نگه داري نمونه د 37دقیقه) و در دماي  20ترجیح میدهد در خانه نمونه گیري کند ، اهمیت رساندن سریع (تا  متقاضی آزمایشاگر  .4

 بغل) را باید به وي گوشزد کنید.
 بعلت خطا در نتیجه آزمایش ، ممنوع می باشد. ، صابون ، ژل از کاندوم یا مواد لزج کننده  .5
 تحریک در ظرف مخصوص ریخته شود و هیچ مقدار آن دور ریخته نشود. یکبارباید تمامی نمونه حاصل از  .6
 ، نباید تب یا بیماري التهابی و سرماخوردگی داشته باشید.روز پرهیز جنسی قبل از آزمایش  5تا  3در فاصله .7
 ساعت نمونه گیري را یاداشت و فرم را بهمراه نمونه تحویل کارکنان فنی آزمایشگاه دهید. .8
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می نمایند که در بررسی مردان اولین آزمایش که بعد از معاینه بیضه ها انجام می شود آزمایش مراجعه  ناباروريدرصد زوجین به علت مشکل  15-10امروزه 
 :اسپرم می باشد. آزمایش اسپرم سه عامل اصلی در سالمت اسپرم ها را سنجش می کند که عبارتند از

 .رك اسپرم ها نیز شناخته می شودجا به جایی اسپرم ها که به تح         شکل اسپرم ها         اسپرم ها ششمار      

 نکاتی الزم در هنگام انجام آزمایش اسپرم

 آزمایش اسپرم زمان-1

روز قبل از آزمایش مایع منی از شما خارج نشده باشد چه  3-2اولین نکته مهم در انجام آزمایش اسپرم زمان دادن آزمایش است و حتماً توصیه می شود مدت 
روز انجام شود باعث اختالل در نتیجه اسپرم از جمله کاهش حجم اسپرم و افت نمونه آزمایش خواهد  3در خواب و یا هنگام مقاربت جنسی. اگر آزمایش زود از 

 .افت در حرکت اسپرم و گزارش نادرست خواهد شد ، باعثاز پرهیز جنسی آزمایش دهید روز  6-5شد و برعکس اگر بیش از 

 :دومین نکته مهم کیفیت دادن آزمایش اسپرم است. امروزه دو روش جهت دادن آزمایش منی وجود داد: نحوه انجام آزمایش-2

 .آزمایش اسپرم می باشدروش استمنا: که فرد با تحریک خود تارسیدن به ارگاسم باعث خروج مایع منی می شود که شایعترین روش دادن  –

یع منی می روش مقاربت: بعضی افراد انجام استمنا جهت آزمایش اسپرم برایشان بسیار سخت است و تنها راهشان استفاده از کاندوم و مقاربت و خروج ما –
کاندومها باعث خراب شدن اسپرم و آزمایش غلط می باشد که در اینجا الزم است از کاندوم هاي معمولی مطلقاً استفاده نشود چرا که به علت اثرات ضد اسپرمی 

 .کاندوم هاي مخصوصی جهت این آزمایش وجود دارد که توصیه می شود تنها از این کاندوم ها استفاده گردد .شود

ی کنم از مقاربت بدون کاندوم حتماً نمونه اسپرم خارج شده باید کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود.توصیه م: زمان تحویل آزمایش اسپرم-3
واژن خانم ها باعث افت کیفیت اسپرم می شود و از طرفی باعث آلودگی اسپرم به باکتري هاي واژن نیز می  PH جهت دادن آزمایش منی اجتناب نمایید چون

 .شود. لذا حتماً از کاندوم هاي مخصوص آزمایش استفاده نمایید

 :بله، در مطالعات متعدد ثابت شده است که موارد زیر روي اسپرم اثر داردرف دخانیات روي اسپرم اثر دارد؟آیا عوامل خارجی از قبیل تغذیه و مص

 .سیگار کشیدن و انواع دود باعث کاهش حرکت و تعداد اسپرم می شود -1

رتی آن روي بیضه ها و نشستن هاي طوالنی باعث گرم نگه داشتن بیضه ها و استفاده زیاد از جکوزي، دوش آب گرم، گذاشتن لب تاب روي پاها و اثر حرا -2
 .افت کیفیت اسپرم می شود

میباشد و لذا حتماً باید با تشخیص به بیضه ها  بیماري واریکوسل بیماري واریکوسل امروزه شایعترین علت خرابی اسپرم ها از نظر تعداد، شکل و حرکت،- 3
 .موقع درمان شود

و تستوسترن باعث خرابی اسپرم و کم استروئیدي آنابولیک تزریق هورمون هاي  .استفاده از داروهاي مکمل هاي بدنسازي که در باشگاه ها استفاده می شود -4
 .کاري بیضه می گردد

کن است باعث آسیب به سلول هاي نطفه ساز و یا باعث انسداد در قسمت خروجی منی شود و تعداد و هر گونه تورم درمان نشده بیضه: علت عفونت مم -5
 .حرکت اسپرم ها را کاهش دهد

 .سابقه پرتودرمانی و شیمی درمانی که باعث از بین رفتن سلول هاي نطفه ساز مرد می شود -6

 .باعث بهتر شدن کیفیت اسپرم هاي مرد می شوند B و C و E مصرف آنتی اکسیدان ها از قبیل سلنیوم و ویتامین -7

 .پزشکان اغلب دو یا سه آزمایش اسپرم جداگانه درخواست می کنند تا نتیجه اي مناسب از سالمت اسپرم ها بدست آورند -8

https://drkarami.com/2366/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://drkarami.com/2366/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://drkarami.com/2582/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%84.html
https://drkarami.com/2582/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%84.html
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