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 ניםים תקערכי תוצאות נושאים לבדיקה

                  צמיגות

pH                         (7.0 - 8.7) 

 ml (2 – 6)                         (ml)          נפח                                              

 15 mil / ml<       (mil/ml)           הזרע                        ריכוז תאי

 30 mil<                              (mil)                       מה    ריריכוז תאי הזרע בז

       (%)                            תנועה כללית        זזאח
     40%( < ה + בינונית)מהיר  

 25%<  או   מהירה     

                                            (%)מהירה                

        (                                               (%בינונית     

        (%)                  איטית                                    

        (%)                        במקום                             

 mil / ml (0 – 1)                                                                 (mil/ml)לאוקוציטים

 
      

 זרע אחרי הטיפולדגימת ה
 

  

        (ml)                נפח                                        

        (mil/ml)                 ריכוז תאי הזרע                 

              (mil)                            ריכוז כללי                  

                                  (%)         אחוז תנועה כללית

                 סוג התנועה

                                           (mil)סה"כ תאי זרע בתנועה 

                                                (mil/ml)לאוקוציטים

   

 Strict criteria – Kruger       (%)                           מורפולוגיה                   

 14%<       (%)                     צורות תקינות                     

לא תקין 0-4%                                     (%)צורות פתולוגיות        בינונית 5-13%   
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Swim up 

 
 

 הערות:
                               

Density Gradient Separation        

   שטיפה וריכוז תאי הזרע

   תאחר

 ימים( 2-7)רצוי             המנעות     תאריך בדיקה לכבוד ד"ר

 קופת חולים  שם האשה  שם הנבדק

       דקות לביצוע : ת.ז ת.ז 
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  לכבוד ד"ר שם האישה ימים( 2-7)רצוי   ימי המנעות     

   שם הנבדק תאריך בדיקה        שעת איסוף    

  ת.ז  קופת חולים:      דקות לביצוע  

 ניםים תקערכי תוצאות נושאים לבדיקה

Viscosity                  

pH                         (7.0 - 8.7) 

Volume                                                        (ml)                         (2 –5) ml 

Concentration                                       (mil/ml)       >15 mil / ml 

Total  Concentration                                 (mil) 0.00                   >30 mil 

Percent of motile sperm                            (%)       
(Rapid + Moderate)>40 % 

                        or Rapid    >25% 

   Rapid                                                         (%)        

   Moderate                                                   (%)        

   Slow                                                           (%)        

   Non progressive                                        (%)        

Leucocytes                                           (mil/ml)                         (0 – 1) mil / ml 

   

 טיפולה אחרידגימת הזרע            
 

  

Volume                                                        (ml)        

Concentration                                       (mil/ml)        

Total concentration                                   (mil) 0.00  

Percent of motile sperm                            (%)        

Type of motility                    

Total motile sperm                                    (mil) 0.00  

Leucocytes                                           (mil/ml)        

   

Morphology                                                 (%)        Strict criteria – Kruger 

   Normal forms                                           (%)                           >14% 

   Abnormal forms                                       (%)       0-4% Poor 5-13% Good 

  

 IUI-שיטת הטיפול להכנת הזרע ל        
 

 

 
Swim up 

 
 

Remarks: 
                               

Wash and concentration        

Density Gradient Separation   

Other   
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  2-7                                 המנעות   תאריך בדיקה  ד"רלכבוד 

   קופת חולים:    שם האישה  שם הנבדק

      ממתן איסוף  דקות לביצוע ת.ז. ת.ז 

 קיניםם תערכי תוצאות נושאים לבדיקה

                  התנזלות

                  צמיגות

                  צבע

pH                         (7.0 - 8.7) 

   

   ml   (2 –5)       (ml)              נפח                                          

 >  15   mil / ml       (mil/ml)         ריכוז תאי זרע                           

                  >  30   mil             (mil)         ריכוז תאי זרע בזירמה                    

         (%)                                   נועה כלליתאחוז ת
 40%(  < )מהירה + בינונית  

 25%<  או   מהירה     

                                       (%)        מהירה              

        (                                               (%בינונית     

             (%)                                       איטית         

        (%)       במקום                                              

              (mil)        סה"כ תאי זרע בתנועה                    

       עותש   4 אחוז השרדות התנועה לאחר 
(%) 

        

 <  75%                          (%)         חיות                                              

              אגלוטינציה

   

 Strict criteria – Kruger        (%)                                       מורפולוגיה       

14%<                            (%)                       צורות תקינות                      

בינונית 5-13%                                       (%)צורות פתולוגיות       לא תקין 0-4%   

        (%)                  ש                           רא          

          (%)          צוואר                                          

        (%)                                               זנב          

 mil / ml   (2 – 5)                         (mil/ml)                                   תאים עגולים  

 mil / ml   (0 – 1)                         (mil/ml)            לאוקוציטים                            

                                                              (mil/ml)אריטרוציטים

   

 סיכום:
        Normazoospermia 

 
      

 :הערות
      

        Astenozoospermia                                                

        Teratozoospermia                                                

        Azoospermia                                                

        Aspermia        
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 ניםיקם תערכי תוצאות נושאים לבדיקה

Liquefaction                  

Viscosity                  

Colour                  

pH       (7.0 - 8.7) 

   

Volume                                                       (ml)       (2-5)   ml 

Concentration                                       (mil/ml)       >15   mil / ml 

Total  Concentration                                 (mil) 0.00 >30   mil 

Percent of motile sperm                            (%)       (Rapid + Moderate) > 40% 
or Rapid    > 25% 

Rapid                                                         (%)        

Moderate                                                   (%)        

Slow                                                           (%)        

Non progressive                                        (%)        

Total motile sperm                                    (mil) 0.00  

Percent of motile sperm after  4  hours    (%)        

Vitality                                                          (%)       >75% 

Agglutination              

   

Morphology                                                 (%)       Strict criteria – Kruger 

Normal forms                                           (%)       >14% 

Abnormal forms                                       (%)       0-4% Poor 5-13% Good 

Head defect                                           (%)        

Mid Piece Defect                                    (%)        

Tail defect                                               (%)        

Immature forms                                    (mil/ml)       (2 – 5)  mil / ml 

Leucocytes                                           (mil/ml)       (0 – 1)  mil / ml 

RBC                                                       (mil/ml)        

   
Conclusion:                 

NOrmazoospermia 
 

      
Remarks: 

      
Astenozoospermia                                                

Teratozoospermia                                                

Azoospermia                                                

Aspermia        

  לכבוד ד"ר  תאריך בדיקה ימים( 2-7)רצוי        המנעות

  שם הנבדק  שם האשה      קופת חולים;

 ת.ז   :ת.ז      ף: מזמן האיסו  דקות לביצוע


