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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
H ανάλυση σπέρµατος είναι βασική εξέταση για τον έλεγχο της
γονιµότητας του άνδρα. Η παραγωγή σπερµατοζωαρίων
επηρεάζεται από την γενική υγεία, και ένα απλό κρυολόγηµα ή
πυρετός επηρεάζουν τη σπερµατογένεση για περίπου 3 µήνες.
Επίσης ή λήψη φαρµάκων, όπως τα αντιβιοτικά µπορούν να την
επηρεάσουν πρόσκαιρα. Άρα χρειάζονται ειδικές συνθήκες για
να κάνουµε ανάλυση σπέρµατος µε αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Και µάλιστα είναι απαραίτητες τουλάχιστον 2 αναλύσεις
σπέρµατος για να αποφανθούµε για ένα παθολογικό
σπερµοδιάγραµµα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ∆ΕΙΓΜΑ
• Τακτικές εκσπερµατίσεις για περίοδο 2 εβδοµάδων
πριν την εξέταση (κάθε 1 µε 4 ηµέρες)
• Αποχή από οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα
(συµπεριλαµβανοµένου του αυνανισµού) για 2 έως 3 ηµέρες
πριν µε την ανάλυση του σπέρµατος
• Προτιµότερο είναι το δείγµα να δοθεί στο εργαστήριο
• Εάν συλλεχθεί στο σπίτι, θα πρέπει να προµηθευτείτε από το φαρµακείο αποστειρωµένο
κύπελλο συλλογής ούρων. Το δείγµα θα πρέπει το συντοµότερο να φθάσει στο εργαστήριο
(30 λεπτά) και να διατηρείται σε θερµοκρασία σώµατος κατά την µεταφορά
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΣΗΣ στα ακόλουθα:
• Να είστε βέβαιος τα χέρια και το πέος καθαρίζονται πριν από τη συλλογή.
• Μην χρησιµοποιείτε λιπαντικά, συµπεριλαµβανοµένου του σάλιου.
• Μη συλλέγεται το δείγµα σε προφυλακτικό,
εκτός εάν το εργαστήριο σας έδωσε ένα ειδικό προφυλακτικό συλλογής σπέρµατος.
• Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κυπέλλου.
• Εάν γίνει οποιαδήποτε διαρροή του σπέρµατος κατά την συλλογή, µην το δώσετε για ανάλυση.
Προσπαθήστε µια άλλη φορά.
Τα αποτελέσµατα δίνουν µια αρκετά καλή ένδειξη για τη γονιµότητα του άνδρα. Εάν µία ή
περισσότερες παράµετροι σχετικά µε τα αποτελέσµατα δεν είναι εντός των φυσιολογικών, συνιστάται
να επαναληφθεί η δοκιµή αρκετές εβδοµάδες αργότερα.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
Εάν πρόκειται να καταψύξετε σπέρµα θα πρέπει να προσκοµίσετε εξετάσεις αίµατος για:
• HIV I και ΙΙ,
• Ηπατίτιδα B και C (Hep B & C),
• Σύφιλη (VDRL)
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