
بر اساس نتایج مطالعات مختلف لوکوسیتواسپرمی در 35-2 درصد مردان نابارور 
مشاهده مى گردد. عفونت دستگاه تناسلی مردان، پرهیز طوالنی مدت از مقاربت، 
روش هاي غیر متعارف ارتباط جنسی ، استعمال دخانیات و الکل می تواند موجب 
افزایش بیش از حد لکوسیت ها در مایع منى و در نتیجه لوکوسیتواسپرمی شود. 
امروزه اثرات منفى لکوسیت ها بر ساختار و عملکرد اسپرم ثابت گردیده است. از 
این رو تشخیص لوکوسیتواسپرمی و درمان آن جایگاه ویژه اى در بررسی زوجین 

نابارور و استفاده از روش هاى کمک بارورى به خود اختصاص داده است. 

اصول روش:
واسطه  به  را  خود  دفاعى  فعالیت  منى،  مایع  و  هاى خون  لکوسیت  عمده  بخش 
فاگوسیتوز عوامل بیگانه انجام مى دهند. این لوکوسیت ها داراى آنزیم پراکسیداز 
با رنگ  بوده و بواسطه تولید رادیکال هاى آزاد عمل خود را انجام مى دهند لذا 
آمیزي  رنگ  تکنیک  با  مورفونوکلئار  پلی  هاي  لوکوسیت  هاي  گرانوسیت  آمیزى 
پراکسیداز می توان لوکوسیت هاى مایع منی را شمارش نمود. این رنگ آمیزي یک 
روش سیتو شیمیایی، ساده و دقیق  براي بررسی تعداد لوکوسیت ها در مایع منى 

می باشد.
مواد و محلول هاي موجود در کیت:

- محلول 
- محلول 

  
مواد و تجهیزات مورد نیاز که درکیت وجود ندارند:

- میکروسکوپ نوري
- الم هموسایتومتر (نئوبار)

نمونه مورد نیاز
- نمونه مایع منى

نمونه منی تازه باید در ظرف استریل جمع آوري گردد و بالفاصله بعد از دریافت 
مورد ارزیابى قرار گیرد.

دستورالعمل استفاده از کیت:
یک  در     B محلول  از  لیتر  میکرو  با 2/5  را    A محلول  از  لیتر  میلى   2 ابتدا   .1
میکروتیوپ با حجم 2 میلى لیتر مخلوط کنید این محلول به صورت روزانه و تازه 
تهیه می شود و براى بررسى 18 نمونه کفایت مى کند. این محلول باید در دماى 

آزمایشگاه و در محیط تاریک نگهدارى شود.
2. براي انجام هر تست مقدار 100 میکرو لیتر از محلول کار روزانه را با 100 میکرو 
لیتر از مایع منى در یک میکروتیوپ با حجم  0/2 میلى لیتر مخلوط کرده و براى 

مدت 3 تا 4 دقیقه در دماي محیط انکوبه شود.
3. پس از گذشت این زمان محلول را خوب مخلوط کرده و  10 میکرو لیتر از آن 
مناسب  با المل  آن  پوشاندن  از  پس  و  داده  قرار  تمیز  هموسایتومتر  الم  روى  را 

شمارش سلول ها انجام مى شود.
نحوه شمارش:

تعداد لکوسیت ها در یک میلى لیتر از مایع منى= مجموع لوکوسیت هاي 4 خانه 
16 تایی در الم نئوبار در عدد 10000 ضرب و سپس بر عدد 2 تقسیم مى گردد.  

- قبل از استفاده از محلولها مخصوصاً محلول A حتما خوب تکان داده شود.

محدوده نرمال:
بر اساس معیار هاى سازمان بهداشت جهانی محدوده نرمال وجود لکوسیت در مایع 

منى کمتر از یک میلیون در هر میلى لیتر مى باشد که بیشتر از یک میلیون گلبول 
سفید در هر میلی لیتر مایع منی به عنوان لوکوسیتواسپرمی تعریف می گردد.

توصیه هاي ایمنی:
- پس از انجام آزمایش کیت به یخچال با دماي             منتقل شود.

- استفاده از دستکش و ماسک در زمان انجام آزمایش توصیه می گردد.
- از آنجا که مایع منى به عنوان نمونه بیولوژیک بالقوه آلوده در نظر گرفته مى شود 

کلیه نکات ایمنى مورد نیاز براى کار با مواد آسیب رسان بیولوژیک رعایت گردد.
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