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ارزیابی مایع منی
 Semen Analysis

اولیه  بررسی  در  تشخیصی  روش  های  مهمترین  از  یکی 
این  برای  است.  منی  مایع  آزمایش  مردان،  باروری  در 
منظور از افراد مراجعه کننده درخواست می  شود که نمونه منی 
به صورت استریل در فاصله زمانی 5-2 روز پس از آخرین 
در  باید  جمع آوری شده  نمونه  شود.  جمع آوری  نزدیکی، 
فاصله بسیار کوتاه )حداکثر یک ساعت( بعد از انزال مورد 

آزمایش قرار گیرد. 
 مایع منی از ترشحات قسمت های مختلف دستگاه تولید مثل 
مردان تشکیل می  شود. اسپرم  های تولید شده در بیضه تنها 
5% از حجم این مایع را تشکیل می  دهند و بقیه مایع منی 
را ترشحات سایر غدد ضمائم جنسی شامل غدد پایه  ای 
مثانه، غده پروستات و کیسه  های منی تشکیل می  دهند. 

تعداد  بیشترین  حاوی  انزال  در  منی  مایع  قسمت  اولین 
تهیه  هنگام  در  لذا  می  باشد،  تحرک  بهترین  با  اسپرم 
نمونه، فرد باید توجه داشته باشد که نمونه به طور کامل و 

صحیح جمع  آوری شود. 
جنسی  فعالیت  و  نزدیکی  از  باید  فرد  آزمایش،  از  قبل 

به مدت 2 تا 5 روز خودداری نماید. 
به کمک آزمایش منی اطالعات مفیدی در مورد تعداد، شکل 

ظاهری و توانایی حرکت اسپرم  ها به دست می  آید. 

اسپرم طبیعی دارای سه قسمت، سر بیضی شکل، 
تنه و دم با حرکتی موجی می  باشد. 

وجود  زوجین  ناباروری  برای  زیادی  بسیار  دالیل 
که  است  آزمایشاتی  از  یکی  منی  مایع  ارزیابی  دارد. 
کمک  پزشک  به  مردان  ناباروری  علت  تشخیص  در 
موجود  اسپرم های  تعداد  تنها  نه  آزمایش  این  می  نماید. 
تحرک  و  )مورفولوژی(  آنها  بلکه شکل  منی   مایع  در 
آنها )موتیلیتی( را نیز نشان می  دهد. کم بودن تعداد اسپرم 
می  تواند عالمتی از یک بیماری مانند انسداد مجرا، کم 
بودن سطح هورمون تستوسترون و یا حرکت معکوس 
درجه حرارت  افزایش  و  باشد. تب  مثانه  درون  به  منی 

بدن، از دیگر عوامل کاهنده تعداد اسپرم می  باشد. 
کافی  اسپرم  تعداد  دارای  است  مردان ممکن  از  بعضی 
باشند اما این اسپرم ها توانایی حرکت در دستگاه تناسلی 
همچنین  باشند.  نداشته  را  تخمک  به  رسیدن  و  زن 
نباشند  طبیعی  ظاهری  شکل  نظر  از  که  اسپرم هایی 
ممکن است در نفوذ به  تخمک و عمل لقاح موفق نباشد. 
از  بسیاری  می  تواند  پزشک  آزمایش،  این  به  استناد  با 
این مشکالت را تشخیص داده و در جهت درمان اقدام 

نماید. 
استمناء  یا  ارضایی  خود  روش  به  معمواًل  نمونه 
در  آزمایشگاه  محل  در  نمونه گیری(  روش  )بهترین 
اتاقی راحت، جمع آوری می  گردد. فرد آزمایش دهنده 
استریل  ظرفی  درون  را  خود  منی  مایع  باید 

بسمه تعالی

مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، با اعتقاد به 
این واقعیت که شناخت هر خدمتی، رمز خرسندی و رضایت در پذیرش 
آن است به  منظور افزایش سطح آگاهی زوجین محترم از خدماتی که در 
این مرکز ارائه می  شود، اقدام به تهیه بروشورهایی در مورد دانستنی  های 
باروری و ناباروری نموده است تا زوجین به اطالع و آگاهی کامل از انجام 

هر اقدام تشخیصی و یا درمانی نسبت به انجام آن اقدام نمایند. 
عناوین بروشورهای دانستنی باروری و ناباروری : 

 الپاراسکوپی 	 
 سونوگرافی	 
 هیستروسکوپی	 

 هیستروسالپنگوگرافی	 
 	)D/C( کورتاژ تشخیصی 
 	S/A آنالیز منی 
 	TESE ،PESA ،MESA بیوپسی بیضه 
 کاریوتایپ	 
 PGD و انتخاب جنسیت	 
 	PND 
 	PCT 
 	IVIG تزریق 
 واریکوسل و واریکوسلکتومی	 
 تحریک تخمک گذاری	 
  ارکیوپکسی	 
  هیدروسلکتومی	 

 هچینگ آزمایشگاهی جنین	 
  سرکالژ	 
 	IUI ،IVF ،ICSI  
  بانک اسپرم	 
 	 DNA بانک  
 	 CVS ،پره  ناتولوژی )سونوگرافی، داپلر، بیوفیزیکال پروفایل، آمنیوسنتز  

و کوردوسنتز( 
  اهداء گامت و جنین 	 
  و... 	 



مركز فوق تخصصي ابـن سيـنا
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درمان ناباروري، سقط مكرر و پره ناتولوژي
كلينيك جراحي محدود، آزمايشگاه، راديولوژي و سونوگرافي
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نماید.  آزمایشگاه  مسئول  تحویل  و  کرده  جمع آوری 
البته در مواقعی که فرد از طریق استمناء قادر به دادن 
نمونه نباشند، می  تواند از طریق مقاربت با همسر اقدام به 
جمع آوری نمونه نماید. زوجین باید توجه داشته باشند که 
برای این منظور نباید از کاندوم  های حاوی مواد کشنده 
ممکن  نمونه  هایی،  چنین  معموالً  نمایند.  استفاده  اسپرم 
است نمونه مطلوب و مناسبی نباشند. اغلب موارد نتیجه 
مختلف  دفعات  در  فرد  یک  در  حتی  منی  مایع  ارزیابی 
متنوع است بنابراین بیش از یک بار این آزمایش در موارد 
غیر طبیعی توصیه می  گردد. در بعضی از مواقع علی رغم 
طبیعی بودن جواب آزمایش، تکرار آزمایش برای اطمینان 

بیشتر، الزم می  گردد. 
اسپرم  میلیون  بین 20-300  اسپرم  تعداد  میزان طبیعی 
طبیعی  نمونه  یک  می  باشد.  انزال  مایع  میلی لیتر  هر  در 
معمواًل حجمی بین 5-2 میلی لیتر دارد و بایستی دارای 
حداقل 50 درصد حرکت رو به جلو و 30 درصد اسپرم 
ارزیابی  برای  آزمایش  مورد  نمونه  باشد.  و طبیعی  سالم 
بایستی در شرایط و موقعیت خاص و طبق دستورالعملی 
که آزمایشگاه آندرولوژی ارائه می  دهد، تهیه شود. معمواًل 
به دلیل طوالنی بودن زمان تولید اسپرم )حدود سه ماه( 
نتیجه  در  می  تواند  مدت  این  در  فرد  سالمتی  تغییرات 
آزمایش مؤثر باشد. لذا برای  داشتن پاسخ بهتر و امکان 
اظهارنظر نسبت به روند درمان، حداقل دو نمونه آزمایش 

با فاصله زمانی یک هفته توصیه می  شود. 
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مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سينا 
آدرس: تهران، خيابان شریعتي، ابتداي خيابان یخچال، 

پالك 97
تلفن:23519         تلفكس:22644754

   www.avicennaclinic.ir  :وب سایت
 info@avicennaclinic.ir  :پست الكترونيك

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكررابن سينا  باكلينيكهاي:
   کلينيک تشخيص و درمان ناباروری 

   کلينيک تشخيص و درمان سقط مکرر 
   کلينيک درمانهای جایگزین )اهدا( 
   کلينيک سالمت مادر، جنين، نوزاد

   کلينيک سالمت جنسي
   کلينيک اندومتریوز
   کلينيک پستان   

   آزمایشگاه تشخيص طبی و پاتولوژي، سيتوژنتيک و ژنتيک مولکولی درخدمت عموم 
مردم مي باشد. 

خدماتوويژگيهايمركز:
   کليه روش های نوین تشخيصی و درمان ناباروری مردان و زنان 

   ارائه روش های پيشرفته تشخيص و درمان سقط مکرر 
   انجام درمان های کمک باروری )شامل رحم جایگزین و اهدای گامت و جنين(

   ارائه خدمات حفظ باروری ) انجماد اسپرم و تخمک، انجماد بافتهای زایشی تخمدان 
و بيضه( تشخيص و درمان طبي و جراحي اندومتریوز 
   کاهش انتخابی جنين در افراد با حاملگی چندقلویی 

   غربالگری سالمت جنين با استاندارد بين المللی کنترل بارداری 
   غربالگری، تشخيص و درمان بيماریهای پستان

 ، )PGD( تشخيص نقایص ژنتيکی جنين شامل: تعيين جنسيت جنين قبل از انتقال   
تشخيص بيماریهای ژنتيکی پس از حاملگی )PND(، تشخيص جنسيت جنين از هفته 

7 الی 9 بارداری 
   مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج و ارائه خدمات تشخيصی مورد نياز ) کاریوتایپ( 

   بررسی و درمان مشکالت جنسی 
   تشخيص و درمان بيماری های منتقله از راه تماس جنسی ) STI( و عفونتهای تبخالی 

) هرپس ویروسها( 
   ارایه کليه خدمات پاراکلينيکی اعم از آزمایشگاه های تخصصی و رادیولوژی 

این راهنما به منظور ارتقاء آگاهي شما تهيه شده است. جهت كسب 
اطالعات بيشتر براي درمان و رفع مشكل خود با پزشك متخصص 

مركز درمان ابن سينا مشورت نمائيد.

عناوین بروشورهاي دانستني هاي باروري و ناباروري :
الپاراسکوپی، سونوگرافی، هیستروسکوپی، هیستروسالپنگوگرافی   

 )D/C( کورتاژ تشخیصی ،PCT  
آنالیز منی S/A، بانک اسپرم   

بیوپسی بیضه TESE ،PESA ،MESA تست های ارزیابی اختالل جنسی  
 DNA بانک ،PND ،و انتخاب جنسیت  PGD ،کاریوتایپ  

 IVIG سرکالژ، تزریق  
واریکوسل و واریکوسلکتومی، ارکیوپکسی، هیدروسلکتومی   

تحریک تخمک گذاری، IUI ،IVF ،ICSI، هچینگ آزمایشگاهی جنین   
پره ناتولوژی )سونوگرافی، داپلر، بیوفیزیکال پروفایل، آمنیوسنتز، CVS و کوردوسنتز(   

اهداء گامت و جنین   
بررسی عوامل مهم عفونی در زوجین نابارور   

راهنمای درمان بیماران سقط مکرر   
     اندومتریوز

و...   


