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شناخته م آنالیز شیبه عنوان آزما که، یمن عیما لیو تحل هیتجز سپرم  سپرم شود یا سالمت و زنده ماندن ا و  هیرا تجز، 

سا یحاو عیما یکند. من یم لیتحل سپرم )به عالوه  ست که در هنگام انزال ینیو پروتئ یمواد قند ریا شود.  یم خارج( ا

 کند: یم یریسالمت اسپرم را اندازه گ یسه عامل اصل یمن عیما لیو تحل هیتجز

 اسپرم تعداد 

 اسپرم شکل 

 تحرک اسپرم 

 علل انجام آزمایش آنالیز اسپرم:

 مردان ینابارور شیآزما

 یبه پزشک کمک م شیآزما نیشود. ا یم هیتوص یمن عیما لیو تحل هی، تجزمشکل دارند یدر باردار نیکه زوج یهنگام

 . مشکل باروری دارد یا خیردهد مرد  صیکند تا تشخ

 یوازکتوم تیموفق شیآزما

سپرم در من نانیاطم ی، برام داده اندانجا یکه وازکتوم یمردان سپرم آزمایش، یاز عدم وجود ا . در را انجام میدهند آنالیز ا

 یم فرد نابارور یدائم شکلو به شده  دهی، برفرستند یمرد م یها به آلت تناسل ضهیکه اسپرم را از ب یی، لوله هایوازکتوم

صید. پس از وازکتومشو شکان اغلب به مردان تو سه ماه آنال کیکنند که هر ماه  یم هی، پز سپرم انجام  زیبار و به مدت  ا

 آنها وجود ندارد. یمن عیاسپرم در ما گریحاصل شود که د نانیدهند تا اطم

 آمادگی برای انجام آزمایش آنالیز اسپرم:

 دیکن یاز انزال خوددار شیساعت قبل از آزما 72تا  24 از. 

 دیکن یجوانا خوددار یو مار نیمانند کوکائ ییوهاو دار نی، کافئاز مصرف الکل شیتا پنج روز قبل از آزما دو. 

 دیرا متوقف کن ناسهیو اک میمانند خار مر یاهیگ یمصرف هر دارو. 

  دیکن یخوددار یهورمون یهادارو مصرفاز. 

 دیبا پزشک خود مشورت کن دیخور یکه م ییمورد هر دارو در. 

 وجود دارد: ینمونه من یجمع آور یبرا یچهار روش اصل

 ییخودارضا 

 با کاندوم یجنس رابطه 

  قبل از انزال یجنس رابطهاتمام 
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 شود. یدر نظر گرفته م زینمونه تم کیبدست آوردن  یروش برا نیبهتر استمنا

صل دو شتن  یبرا یعامل ا س شینمونه آزما کیدا ست. ابتدا من اریخوب ب شود. اگر  یبدن نگهدار یدر دما دیبا یمهم ا

به  جمع آوریپس از  قهیدق 60تا  30ظرف  دیبا ی، مندرسررت خواهد بود. دومنا جی، نتاسرررد شررود یلیخ ایگرم  یلیخ

 داده شود. لیتحو آزمایشگاه

 ، از جمله:بگذارند یمنف ریتأث آزمایش یتوانند بر رو یاز عوامل م یبرخ

 باشد در تماس با اسپرم کش یمن 

 استرس  ای ماریب نمونه گیری در هنگام 

 شگاهیآزما نیتکنس یخطا 

 نمونه یآلودگ 

 آنالیز اسپرمتفسیر نتایج آزمایش 

زیر در نتیجه اطالعات کند.  یم یبررس کروسکوپیم ری، آن را زکرد افتیرا در یمن عینمونه ما شگاهیآزما کیکه  یهنگام

 :آزمایش قابل مشاهده است

، تعداد دباشررمقدار  نیاسررت. اگر کمتر از ا تریل یلیاسررپرم در هر م ونیلیم 15تعداد نرمال اسررپرم حداقل  :اسررپرم تعداد

 شود. یکم در نظر گرفته ماسپرم 

سپرم )تحرک( نحوه شک : حرکت ا سپرم هاپز س زانیدر حال حرکت و م یتعداد ا کند. در حالت  یم یحرکت آنها را برر

 فعال باشد. دیبانمونه اسپرم  شتریب ای ٪50،  آ دهیا

 با اسررپرم ٪4حداقل  یعیطب یدارد. من ریتخمک تأث یبارور زانیم در ماندازه و شررکل اسررپر :(ی)مورفولوژ اسررپرمشررکل 

 .خواهد داشت یعیطب شکل

 :تحلیل اسپرم عبارتند از اتیجزئ ریسا

 یم، باشد نیکمتر از ااست. اگر نمونه  یخور ینصف قاشق چا باًیتقر ای تریل یلیم 1.5حداقل  یعیمقدار طبحجم نمونه: 

شد که وز یمعن نیتواند به ا شده اند.  ایکنند  ینم دیتول عیما یبه اندازه کاف یمن یها کولیبا  دتوان یم نیهمچنمسدود 

 را مطرح کند.پروستات  مشکل

به  نییپا PHاست. سطح  8.0تا  7.1 نیب یعیطب pHکند.  یم یریرا اندازه گ یمن تهیدیاس زانیم pHسطح  :pHسطح 

تواند بر  یم یعیطب ریغ pHبودن آن اسررت.  ییایقل یبه معنا pH ی. سررطح باااسررت یدیاسرر یاسررت که من یمعن نیا

 بگذارد. ریحرکت آن تأث زانیسالمت اسپرم و م
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 قهیدق 20حدود  دیبامایع  شدن شود. زمان روان یاز بدن خارج م ظیغل یمن عیانزال ما نیدر ح :شدن عیما زمانت مد

 وجود دارد. یباشد که مشکل یمعن نیتواند به ا یم، نشود عیاصالً ما ای، طول بکشد شتریبطول بکشد. اگر 

 کولی، که توسط وزی، احتمااً آن را از نظر فروکتوز منکند دایپ یمن عیما زینتواند اسپرم در آنالاگر پزشک  :وکتوزفر سطح

 باشد.انسداد  یتواند به معنا یعدم فروکتوز م ای نییکند. سطح پا یم ی، بررسشود یم دیتول یمن یها

 ریتأثاند بر تعداد اسپرم تو یم عوامل زیر متفاوت باشند. یسالمت عموم نی، جنس و همچنتوانند بسته به سن یم جینتا

 بگذارد:

 الکل 

 نیکافئ 

  میمانند خار مردارویی  اهانیگمصرف 

 نیدیمتی، مانند ساشوند یمکاهش تعداد اسپرم  باعثکه  ییداروهااز  استفاده 

 مواد مخدر  مصرف 

 تنباکو 

 به چه معناست؟ یعیطب ریغ جینتا

سپرم س یعیرطبیغ ا شت و ابه و نفوذ  دنیدر ر شکل خواهد دا شدن باردار نیتخمک ها م سخت  شود.  یم یامر باعث 

 را نشان دهد: ریتواند موارد ز یم یعاد ریغ جینتا

 ینابارور 

 عفونت 

 یتعادل هورمون عدم 

 ابتی، مانند دیماریب 

 یژن نقص 

 گرفتن در معرض اشعه قرار 

شد یعیرطبیغ یمن عیما لیو تحل هیتجز جینتا اگر شک احتمااً با شکل  یبرا زین یگرید شاتیآزما، پز شخص کردن م م

 که عبارتند از: درخواست میکند یخاص بارور

 یکیژنت شاتیآزما 

 یهورمون شیآزما 

 ادرار پس از انزال لیو تحل هیتجز 

 ها ضهیاز ب ینمونه بافت گرفتن 
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 ضد اسپرم یمنیا یسلولها شیآزما 

 

 منابع:

https://www.verywellfamily.com/ 

://www.healthline.comhttps/ 

https://labtestsonline.org/ 
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