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 آزمایشگاه ژنتیک نوران

 

 

 (SDFA)فرم ارزیابی قطعه قطعه شدن اسپرم 
 .درغیر این صورت، انجام آزمایش بر روی نمونه صورت نخواهد پذیرفت. سپرم بایستی تکمیل گرددافرم نمونه گیری اسپرم جهت بررسی قطعه قطعه شدن 

 نمونهاطالعات بیمار و 

 نام و نام خانوادگی

 

 □منزل    □آزمایشگاه  :محل نمونه گیری انزال/تاریخ آخرین نزدیکی تاریخ تولد

 تاریخ نمونه گیری

 

 نمونه فریز شده تعدا اسپرم در هر میلی لیتر ساعت نمونه گیری

 □خیر     □بله 

 تاریخ فریز

 .  توضیح دهید □بله  □خیر   آیا در سه ماه گذشته به بیماری خاصی مبتال بوده اید؟ 

 □بله  □خیر   آیا در سه ماه گذشته سابقه تب داشته اید؟

 □بله  □خیر   آیا تمام نمونه مایع منی جمع آوری شده است؟

 □بله  □خیر   آیا درمان طوالنی مدت با کورتیکواسترویید ها داشته اید؟

 چه عفونتی؟□بله  □خیر   بوده اید؟ آیا در سه ماه گذشته به بیماری های عفونی جنسی مبتال

 چه دارویی؟□بله  □خیر   آیا داروی خاصی برای طوالنی مدت استفاده مینمایید؟

  .در صورتیکه آزمایش ژنتیک انجام داده اید نتیجه را بنویسید

 سایر موارد
 : شرایط و نحوه نمونه گیری

  روز از آخرین نزدیکی جمع آوری می شود برای انجام  7روز یا پس از  2روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که پیش از  4تا  3نمونه باید پس از

 .آزمایش مناسب نیست

 قبل از نمونه گیری، دستها و آلت تناسلی فقط با آب شستشو و خشک شود. 

  دار در اختیار شما قرار خواهد دادب نوعی تهیه شده و آزمایشگاه ظرف پالستیکی استریل دربهترین نمونه نمونه ای است که از طریق تحریک مص. 

 ظرف حاوی نمونه را در )ن در صورتیکه امکان تحویل نمونه به آزمایشگاه در کمتر از یکساعت امکانپذیر باشد، میتوان نمونه را در منزل گرفت و نمونه در مجاورت بد

 .که هم دما با بدن بماند قرار داده و در کمتر از یکساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود( نداشته باشد ا افزایشدرجه حرارت آن کاهش ب دست یا جیب حمل نموده تا

  یشگاه آنرا در دمای درجه سانتیگراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزما 44از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از صفر درجه و باالتر از

  .نگهداری کنید( درجه سانتیگراد 37)نزدیک به حرارت بدن 

 برای تهیه نمونه از صابون، ژل، مواد لغزنده و روغن استفاده نشود، چون بر روی آزمایش تاثیر خواهد گذاشت. 

  تمال تخلیه کامل بیشتر و نمونه مناسبتر خواهد بوددقیقه طول بکشد اح 01-04نوع نمونه مایع منی میباشد، در صورتیکه فرایند نمونه گیری بین. 

 در صورتیکه بخشی از مایع منی از دست رفته باشد به پرسنل آزمایشگاه . بهتر است کل مایع منی جمع آوری گردد، چون بخش اول مایع منی غنی از اسپرم است

 .اطالع داده شود

 ن نمونه در ظروف استریل، نمونه بمدت یکساعت در دمای آزمایشگاه قرار داده شود تا بضورت مایع روان در صورت ارسال نمونه از آزمایشگاههای همکار پس از گرفت

 . ساعت با آزمایشگاه ارسال گردد 24ریز گردد و نمونه فریز شده در کمتر از فدرجه سانتی گراد  24-سپس، نمونه اسپرم در ویالهای مناسب ریخته و در . در بیاید

 ساعت مقدور است، بالفاصله پس از نمونه گیری، نمونه ارسال  ونه در آزمایشگاههایی که امکان ارسال نمونه به آزمایشگاه رفرانس در مدت یکدر صورت گرفتن نم

  .گردد و نیازی به فریز کردن نمونه نمیباشد

را  SDFAبا حفظ شرایط نمونه گیری مندرج در این فرم درخواست انجام تست ........................................................................ اینجانب  

 تاریخ و امضاء                            .                                                                                                      دارم


