
 
 

Sperm DNA fragmentation 

 Sperm DNAاست.  یاتیح نیجن یعیو رشد طب زیآم تیلقاح موفق یاسپرم برا یکیژنت تیتمام

fragmentation است، که به نوبه خود  یعیطب ریدرون اسپرم غ یکیکه ماده ژنت ی به کار برده می شودزمان

غلظت تعیین  یاسپرم( برا آنالیز) معمول اسپرم یشود. بررس IVFمرد و شکست  یممکن است منجر به نابارور

 یابیارز یاسپرم را در سطح مولکول تواندینم ی کاربرد دارد ولیمورفولوژ یابیو ارز یحرکت لیو تحل هیاسپرم، تجز

 امکان پذیر است. Sperm DNA fragmentationاین امر با انجام تست کند و 

. اما تست  TUNELو  SCSAاسپرم به کار برده میشوند از جمله  DNAتستهایی مختلفی جهت بررسی 

SpermComet .دقیق تر و کاربردی تر است 

 Sperm DNA fragmentationانجام آزمایش  یایمزا

 که بسیار فراتر از آنالیز اسپرم است قابل اعتماد لیو تحل هیارائه تجز •

 کند یمردان کمک م یو درمان نابارور تیریمد ،ینیبال صیدر تشخ نتیجه این تست •

 کند یکمک م، درمان مؤثر جهینت یابیارز و یآگه شیپدر  •

 fragmentation DNAعوامل موثر در 

 عفونت •

 تب •

 ضهیب یدما شیافزا •

 مواد مخدر •

 دنیکش گاریس•

 الکل •

 فشار•

 ییغذا میرژ•



 
 

 آلاینده های محیط زیست و شغلی •

 شرفتیسن پ •

 کوسلیوار •

 دلایل درخواست این تست:

 بدون دلیل ناباروری •

 نیرشد جن متوقف شدن •

 رشد ضعیف بلاستوسیت •

 شکست خورده IVF / ICSIدرمان  نیچند •

 یزندگ کیدر شر کررم نیسقط جن •

 بالاسن  •

 کوسلیوار •

 اسپرم در آنالیز فیضع یپارامترها •

 قرار گرفتن در معرض مواد مضر •

 :درمان 

 وجود عفونت صورت ها در کیوتیب یآنتتجویز  •

 و شغل دنیکش گاریمواد مخدر، س - یسبک زندگ رییتغ •

 Eو  C نیتامیو ایها  دانیاکس یآنت ژهیتازه، به و یغذاها - ییغذا میرژ •

 درمان واریکوسل •

 IVF یبه جا ICSIانجام  •



 

 تفسیر تست:

 است بسیار عالی و مناسب اسپرمدر  DNA یکپارچگی:  ٪51کمتر از   DFIمیزان 

 در محدوده طبیعی است اسپرمدر  DNA یکپارچگیدرصد: 51تا  51میزان 

 اسپرم در DNA فیضع یکپارچگی:  ٪15تا  DFI   51میزان 

 اسپرم DNA بسیار ضعیف یکپارچگی : ٪15 بیشتر از   DFIمیزان 

 ست؟یچ SpermCometآزمون 

 صیتشخ DNA بیاسپرم را با آس تست نی. ابه کار میروداسپرم  DNA دیگری است که برای بررسی شیآزما

 دیده است. بیاسپرم ها آس DNA نشان میدهد که چه مقدار از نیو همچنداده 

را  DNAکه قابلیت تشخیص مولکول  پروب فلورسنت  کیاسپرم با روش انجام آزمایش به این صورت است که 

. این تست با کند یم رییشود، تغ یم هیتجز DNAکه  یفلورسانس هنگام گنالیس ،شود یم آمیزی رنگدارد، 

 تکنیک فلوسایتومتری انجام میگردد.

 نتایج آزمایش به صورت زیر بیان میشوند:

 وجود ندارد. یقابل توجه یاسپرم: مشکل بارور DNA در بآسی ٪52 کمتر از 

 یبارورناابتلا به  احتمال شیاسپرم: افزا DNA در بآسی ٪24 تا  51٪

 IVFو شکست درمان  یبارورنامشکل  یبالا احتمالاسپرم:  DNA در بآسی ٪15 بیش از

 ریسک سقط جنین بیشتر است. بیشتر باشداسپرم  DNAبه طور کلی هر چه آسیب در 
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