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Các bài tham khảo chuyên ngành

Máy phân tích tinh trùng
SQA-Vision
Hiệu suất cao - Linh hoạt - Tiêu chuẩn hóa
Màn hình cảm ứng tất cả trong một hệ thống
dựa trên máy tính có kính hiển vi độ phân giải
cao ….

SQA-Vision là một thiết bị y tế phân tích hiệu suất cao kết
hợp công nghệ quang điện tử, thuật toán máy tính và kính hiển vi
video chất lượng cao để cung cấp phân tích tinh dịch định lượng tự
động chính xác trong 70 giây.

SQA-Vision rất linh hoạt và có thể được thiết lập để bao gồm

các tính năng nâng cao để xem và đánh giá mẫu trong quá trình
thử nghiệm tự động. Tiêu chí thứ 3/4 hoặc thứ 5 của WHO cũng
như các tiêu chuẩn buồng đếm được lựa chọn dễ dàng. Tùy chỉnh
Tiêu cự để phù hợp với các giao thức trong phòng thí nghiệm.

SQA-Vision sẽ chuẩn hóa quy trình phân tích tinh dịch bằng
Ống mao quản thử…..

cách hướng dẫn người vận hành thông qua các chu kỳ kiểm tra
logic và trực quan bằng công nghệ màn hình cảm ứng và màn hình
tương tác thân thiện với người dùng.

Tính năng


Chạy thử tươi, đông lạnh, sau vas, rửa sạch, bơi lên, độ dốc
mật độ, tuổi thọ và kiểm tra sức sống.



Các mẫu yếu và chất lượng kém có thể được xem và đánh giá
bằng cách sử dụng hệ thống hiển thị độ phân giải cao và bộ
đếm QwikClick ™ thân thiện với người dùng trực tuyến hoặc
ngoại tuyến..



Hiển thị tế bào chất lượng cao. Thấu kính: Độ phóng đại
Meiji [Nhật Bản] x40 với hiệu chỉnh quang sai màu;
Máy ảnh: NET [Đức] USB2.0 kỹ thuật số, độ phân giải
1280 x 1024; Thu phóng để chuyển đổi độ phóng đại
mượt mà từ x1188 sang x1725



Quay nhanh khung hình video của hình ảnh tinh trùng "sống" và
"đóng băng".



QC: Tự kiểm tra, tự hiệu chỉnh. Chạy hạt latex hoặc tinh trùng
ổn định để kiểm tra QC và thành thạo.



Giao diện LIS để truyền dữ liệu đi kèm.



Bộ dụng cụ phụ kiện QwikCheck ™: Các phiến che phủ cố
định SQA-Vision, Độ hóa lỏng, Pha loãng, Dải thử nghiệm
pH / WBC, Sức sống, Hình thái được nhuộm màu trước, Hạt
QC.



Chứng chỉ FDA và CE

Menu nhập dữ liệu đầu vào và kiểm tra…

Qwik-Click™ đếm tinh trùng cảm ứng!

Hiệu suất
Đặc hiệu
Nồng độ: 85%
% Động lực: 80%
% Hình thái bình thường:
WHO 3rd: 65%
WHO 4th: 60%
WHO 5th: 90%
Cắt ống dẫn tinh: 90% tế bào động lực được phát
hiện

Kết quả kiểm tra tự động (WHO lần thứ 5)
Nồng độ tinh trùng
Tổng động lực (PR + NP)
Động lực tiến bộ (PR)
Động lực không tiến bộ (NP)
Bất động (IM)
Hình thái bình thường
Nồng độ tinh trùng di động (MSC)
Nồng độ tinh trùng tăng dần (PMSC)

Độ nhạy

Nồng độ tinh trùng chức năng (FSC)

Nồng độ: 90%

Vận tốc

% Động lực: 85%

Chỉ số di động tinh trùng (SMI)

% Hình thải bình thường

Tổng khối lượng trên mỗi tinh dịch: Số lượng tinh trùng, Tinh trùng di động,
Tinh trùng di động tiến bộ, Tinh trùng chức năng, Tinh trùng bình thường về
mặt hình tháiTotal Motility (PR+NP)

WHO 3rd: 85%
WHO 4th: 65%
WHO 5th: 75%

Dải báo cáo: Kết quả Máy phân tích tinh trùng tự động SQA-Vision (WHO 5th)
Tuyến tính
Nồng độ tinh trùng tuyến tính dọc theo phạm vi
báo cáo là 0-400 M/ml:

Tinh
trùng
Conc.
M/ml

Động
lực
%

Hình thái
bình thường
%

MSC
M/ml

PMSC
M/ml

Động lực/ Bất
động/ Tổng số tinh
trùng M/ml

Tươi

<2 - 400

0 - 100

2 - 30

<0.2 - 400

0 - 400

-

Rửa

<2 - 200+

0 - 100

2 - 30

<0.2 - 200+

0 - 200+

-

Bơi lên, Mật độ ,
Đông lạnh

-

-

-

<0.2 - 200+

0 - 200+

-

Sau cắt ống dẫn
tinh

-

-

-

-

-

0 - 400

Mẫu

 Hệ số hồi quy bình phương của đường cong
pha loãng R2 ≥ 0.9.
 Hệ số biến đổi trung bình (CV) của nồng độ tinh
trùng đo được so với dự kiến là ≤ 20%.

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
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Những điều cần biết
về xét nghiệm tinh
dịch đồ
Viết bởi: Lê Văn Công - Viện Y học ứng dụng Việt
Nam
NGÀY 17 THÁNG 03, 2018 | 09:28 Nam học

Suckhoedoisong.vn - Xét nghiệm tinh
dịch đồ thường được khuyên kiểm tra nếu
các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc
mang thai (thụ thai). Mục đích của xét
nghiệm nhằm kiểm tra tinh trùng và tinh
dịch của nam giới có bình thường hay
không. Ngoài ra, xét nghiệm tinh dịch đồ
cũng được bác sĩ chỉ định sau phẫu thuật
cắt ống dẫn tinh, vì đây là cách duy nhất
để chắc chắn rằng, nam giới hoàn toàn
không còn tinh trùng sau phẫu thuật.
Xét nghiệm tinh dịch đồ được tiến hành như
thế nào?

Kết quả xét nghiệm như thế nào là bình
thường?
Mẫu tinh dịch của bạn sẽ được đo lường (Thể
tích bình thường khoảng 1.5 – 4 ml) và phân tích
dưới kính hiển vi để:




Bạn sẽ được nhận một lọ đựng mẫu sạch, vô
khuẩn. Sau đó, bạn sẽ lấy tinh dịch bằng cách
thủ dâm, rồi hứng toàn bộ lượng tinh dịch lấy
được vào lọ đã đưa, không lấy tinh dịch từ bao
cao su. Trước khi lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ sẽ
yêu cầu bạn không quan hệ tình dục trong một
khoảng thời gian nhất định, thường ít nhất
khoảng 48 tiếng (2 ngày).

Đếm số lượng tinh trùng
Quan sát hình dạng tinh trùng
Xác định tỷ lệ tinh trùng di động
Kết quả xét nghiệm có thể phát hiện các bất
thường về số lượng, chất lượng của tinh trùng, là
lý do khiến các cặp đôi gặp khó khăn trong việc
mang thai (vô sinh). Một số Kit có sẵn để thử
nghiệm tại nhà chỉ có thể đo lường được số
lượng tinh trùng mà không xác định được các chỉ
số khác như: độ di động, tỷ lệ tinh trùng sống,…
dẫn đến có thể bỏ sót các nguyên nhân gây vô
sinh khác ở nam giới mà không phải do giảm số
lượng tinh trùng.

Khoảng thời gian mà bạn được yêu cầu kiêng
không quan hệ tình dục có thể thay đổi, tuy
nhiên không quá 7 ngày kể từ lần quan hệ cuối
cùng. Sau khi lấy mẫu tinh dịch, tốt nhất bạn nên
mang tới phòng xét nghiệm trong vòng 1 giờ. Lọ
đựng mẫu không nên để ra ngoài trời lạnh mà
cần được giữ ấm, ví dụ như để trong túi áo
khoác. Nhiều phòng khám cũng có phòng riêng
phù hợp để bạn có thể tiến hành lấy mẫu tinh
dịch.
Kết quả xét nghiệm thường nằm ở 1 trong 3
trường hợp sau:



Bình thường
Chắc chắn bất thường, có thể là:
o Có rất ít tinh trùng (oligospermia) hoặc
không có tinh trùng (azoospermia)
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Bất thường về hình dạng và kích thước
tinh trùng (teratozoospermia)
o Có rất ít tinh trùng di động bình thường
(asthenozoospermia)
o Hoặc có thể kết hợp các nguyên nhân
trên (ít gặp)
Có thể nằm ở “khoảng giữa”. Có nhiều tinh
trùng bình thường hơn, tỷ lệ phần trăm tinh trùng
di động cao hơn, có nhiều cơ hội thụ thai hơn.
Nếu kết quả xét nghiệm bất thường, bạn có thể
tiến hành làm lại xét nghiệm. Bởi một số yếu tố
khác nhau có thể làm thay đổi sự sản xuất tinh
trùng. Nếu bạn muốn xét nghiệm lại thì cần đợi
khoảng 3 tháng sau. Khoảng thời gian 3 tháng
này là chu kỳ sản xuất tinh trùng mới của cơ thể.
o



Nếu số lượng tinh trùng hơi bất thường thì một
số yếu tố sau đây cần được xem xét:











Mẫu tinh dịch đã lấy đúng hay chưa? bạn cần
kiểm tra lại: Thời gian từ khi lấy mẫu đến khi
mang tới phòng xét nghiệm đã đúng hay chưa?
Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển có đúng
không? Bảo quản mẫu trong nhiệt độ lạnh hoặc
chậm chễ gửi mẫu tới phòng xét nghiệm có thể
làm thay đổi số lượng tinh trùng đang hoạt động
và làm sai lệch kết quả.
Nhiệt độ tại tinh hoàn cao. Tinh trùng được sản
xuất bởi tinh hoàn, bao ngoài tinh hoàn là da bìu.
Đây là cách cơ thể giữ cho tinh hoàn có nhiệt độ
thấp hơn nhiệt độ trung bình cơ thể, tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho việc sản xuất tinh trùng. Vì
vậy, những người có số lượng tinh trùng thấp
nên mặc quần lót rộng rãi, quần dài, tránh tiếp
xúc nước nóng trực tiếp khi tắm, xông
hơi,…mục đích là để giữ cho nhiệt độ tinh hoàn
hơi thấp hơn nhiệt độ cơ thể, giúp sản xuất tinh
trùng được tốt hơn.
Hút thuốc có thể gây ảnh hưởng đến số lượng
tinh trùng. Nếu bạn hút thuốc, nên ngừng việc
hút thuốc để tạo điều kiện tối ưu cho quá trình
sản xuất tinh trùng.
Uống rượu: Uống nhiều hơn 14 ly tiêu chuẩn
một tuần (tương đương với 7 ly bia hoặc 14 ly
nhỏ rượu vang) có thể gây ảnh hưởng tới khả
năng sinh sản
Béo phì: Người có chỉ số BMI ≥30 cũng có thể
làm giảm khả năng sinh sản. Giảm cân sẽ giúp
cải thiện chức năng sinh sản.
Thuốc: Hầu hết không làm ảnh hưởng tới sự sản
xuất tinh trùng, tuy nhiên một số thuốc sau cần
chú ý: sulfasalazine, nitrofurantoin, tetracyclines,
cimetidine, colchicine, allopurinol, cannabis,
cocaine và anabolic steroids. Nếu bạn có số
lượng tinh trùng thấp, hãy nói với bác sĩ bất kỳ
loại thuốc nào mà bạn đã và đang sử dụng

Lê Văn Công - Viện Y học ứng dụng Việt Nam

Sự khác nhau giữa
tinh trùng yếu và tinh
trùng loãng
Nguồn: Phòng khám Nam học Hà Nội
Tinh trùng loãng và tinh trùng yếu là hai
mức đánh giá khác nhau về tinh trùng.
Tinh trùng loãng hay tinh trùng yếu đều
khó thụ thai. Vậy sự khác nhau giữa tinh
trùng yếu và tinh trùng loãng là gì? Sau
đây là một số phân tích của các bác sĩ
chuyên khoa Nam học – tiết niệu Phòng
khám Nam học Hà Nội về sự khác nhau
giữa tinh trùng yếu và tinh trùng loãng để
nam giới không bị nhầm lẫn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Nam học –
tiết niệu tại Phòng khám Nam học Hà Nội,
tinh trùng loãng và tinh trùng yếu có sự
khác nhau rõ rệt, nguyên nhân tinh trùng
yếu qua dấu hiệu nhận biết của nó. Sau
đây là một số lưu ý của các bác sĩ chuyên
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khoa về sự khác nhau giữa tinh trùng yếu

Nếu tình trạng tinh trùng loãng kéo dài sẽ

và tinh trùng loãng:

ảnh hưởng đến mức độ và khả năng sinh
sản của nam giới, dẫn đến vô sinh – hiếm

Tinh trùng loãng:

muộn ở nam giới.

Tinh dịch bình thường sẽ có màu trắng đục
với nồng độ từ 20 – 250 triệu/ml và có độ
nhớt quánh. Để có kết quả chính xác nhất
về chất lượng tinh trùng, các bác sĩ chuyên
khoa khuyến cáo, nam giới cần đến các cơ
sở y tế chuyên khoa uy tín để tiến hành xét
nghiệm tinh dịch đồ. Trên thực tế, nam
giới có thể nhận biết tinh trùng loãng qua

Tinh trùng yếu:

những dấu hiệu tinh trùng loãng điển
Để biết nam giới có bị tinh trùng yếu hay

hình như:

không đó là làm xét nghiệm tinh dịch đồ


Lượng tinh dịch sau mỗi lần xuất tinh ít. Mật độ

tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

tinh trùng dưới 20 triệu con/ml, số lượng tinh
trùng xuất ra ít hơn bình thường, chỉ đạt tối đa 40



của nam giới là 60 – 80 triệu/ml. Mật độ ít hơn

triệu con.








nhầy nhưng không dính như bình thường.


Tinh dịch có mùi hôi tanh khó chịu.



Làm suy giảm cả chất lượng và số lượng tinh
trùng, khả năng di chuyển yếu.

Lượng tinh dịch cho một lần xuất tinh không đủ
2ml.

Tinh dịch trắng loãng như nước lã sau đó chuyển
sang trắng như nước vo gạo hoặc vàng nhạt, hơi

Số di chuyển là >75%, trong đó di chuyển nhanh
là >25%, hình thái bình thường là 30%.

Tỷ lệ tinh trùng di chuyển <15% được coi là tinh
trùng loãng, khó có khả năng thụ thai.



20 triệu/ml thì được xác định là ít tinh trùng.

Nồng độ tinh trùng < 15 triệu tinh trùng/ ml
được coi là tinh trùng loãng.

Mật độ tinh trùng bình thường trong tinh dịch



Nếu tỷ lệ tinh trùng nằm im > 25%, độ di động
của tinh trùng < 75%, trong đó độ chuyển động ít
hơn 50% và chuyển động thẳng, nhanh ít hơn
25% được xác định là tinh trùng yếu.
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Tinh dịch có màu vàng hoặc có lẫn máu và có

Tinh trùng loãng vẫn có khả năng thụ thai vẫn

mùi hôi thối khó chịu…

có, vì vẫn có tinh trùng khỏe mạnh đến gặp được

Sau 25 – 30 phút, tinh dịch không hóa lỏng mà

trứng thành công.

đông đặc lại có thể là dấu hiệu tinh trùng yếu.



Tinh trùng yếu thì khả năng thụ thai là khó.

Nếu tinh dịch hình thành cục đông, dịch có dây



Tinh trùng mà vừa loãng vừa yếu thì xác xuất

sợi… là dấu hiệu tinh trùng yếu.




thụ thai là rất thấp.

Đau khi xuất tinh, tinh dịch có máu, xuất tinh
sớm, ham muốn tình dục thấp hoặc không có…

Cả tinh trùng loãng và tinh trùng yếu đều
cần những can thiệp của y khoa. Do vậy,

Tinh trùng yếu là một trong những nguyên

nam giới nên tham khảo ý kiến các bác sĩ

nhân gây vô sinh – hiếm muộn ở nam giới.

chuyên khoa sẽ là hành động thiết thực

Tinh trùng yếu hay tinh trùng loãng không

nhất lúc này.

đồng nghĩa là mắc bệnh hiếm muộn, nhiều

Để khắc phục tình trạng tinh trùng yếu và

người vẫn có thể thụ tinh, nhưng cần thời

tinh trùng loãng, trước hết, nam giới cần đi

gian và xác suất thụ tinh không cao. Tinh

làm xét nghiệm tinh dịch đồ và tham khảo

trùng yếu thường đi kèm với chất lượng

sự tư vấn, chỉ định khám chữa bệnh của

tinh trùng bị giảm, hay kém hoạt động.

các bác sĩ chuyên khoa để xác định rõ

Hình thái vận động của tinh trùng là yếu tố
cơ bản đánh giá chất lượng tinh trùng, kết
luận tinh trùng yếu đựa trên kết quả này.

nguyên nhân gây bệnh và điều trị bệnh đạt
hiệu quả cao.
Là phòng khám chuyên khoa Nam học
được Sở Y tế cấp phép hoạt động, phòng



Tinh trùng loãng thì đánh giá dựa trên số lượng
(nồng độ tinh trùng).



Tinh trùng yếu thì đánh giá dựa trên chất lượng
tinh trùng.

Khả năng thụ thai:

khám Nam học Hà Nội luôn là địa chỉ
khám chữa bệnh nam khoa, chăm sóc sức
khỏe sinh sản được nhiều người bệnh tin
tưởng và lựa chọn.
Trong việc thăm khám và điều trị các bệnh
lý liên quan đến tinh trùng, các bác sỹ áp
dụng máy phân tích tinh trùng. Đây là sản
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ứng dụng công nghệ phân tích, xử lý hình

Từ kết quả thu được các bác sĩ sẽ có

ảnh kỹ thuật tự động giúp nhận biết tinh

những chỉ định cụ thể về việc thăm khám

trùng, tự động theo sát quá trình di chuyển

và điều trị. Với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa

của tinh trùng, nhanh chóng tự động cho ra

giỏi và giàu kinh nghiệm, trang thiết bị y

những tham số phân tích theo tiêu chuẩn

tế hiện đại, dịch vụ y tế hoàn hảo, thủ tục

quốc tế WHO. Phân tích toàn diện hoạt

nhanh gọn, chi phí được niêm yết công

động, động thái của tinh trùng, thích hợp

khai… Phòng khám Nam học Hà Nội luôn

trong việc áp dụng lâm sàng kiêm tra tinh

mang đến cho người bệnh những dịch vụ y

dịch đồ, cung cấp những số liệu khoa học

tế chất lượng cao và làm hài lòng người

quan trọng nhất trong việc đánh giá khả

bệnh khi đến đây.

năng sinh sản của nam giới một cách
nhanh chóng và chính xác nhất.

Nguồn: Phòng khám Nam khoa học Hà
Nội
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Phân tích tinh dịch

Việc phân tích tinh dịch là một xét nghiệm vô cùng quan trong điều trị vô sinh. Phân tích tinh dịch là bước
đầu tiên để đánh giá tình trạng vô sinh của nam giới. Việc phân tích tinh dịch sẽ giúp xác định được liệu
nam giới có phải là yếu tố liên quan đến nguyên nhân gây vô sinh của một cặp vợ chồng. Nếu đúng vậy thì
thông thường sẽ tiến hành tiếp việc đánh giá. Kết quả phân tích tinh dịch sẽ cho thấy một số nguyên nhân
tiềm ẩn. Ví dụ như bạch cầu tăng có thể gây nhiễm trùng hoặc viêm nhiễm. Tuy nhiên có rất nhiều những
nguyên nhân bất thường khác không điển hình.

Ví dụ như có một loạt các nguyên nhân khác nhau gây giảm số lượng tinh trùng hoặc giảm tinh trùng kém
di động. mà nguyên nhân lại xuất phát từ một số liên quan đến biến chứng bệnh nghiêm trọng.
Việc đánh giá kỹ càng sẽ giúp xác định được nguyên nhân tinh trùng bất thường và giải quyết các vấn đề y
tế.
Hướng dẫn lấy tinh trùng
1. Không quan hệ tình dục, không xuất tinh ít nhất 2 đến 3 ngày (nhưng không quá 7 ngày) trước ngày lấy
tinh trùng.
2. Rửa tay và bộ phận sinh dục bằng xà bông và lau khô trước khi tiến hành lấy tinh trùng.
3. Lấy tinh trùng bằng hình thức thủ dâm sau đó cho vào lọ đựng tinh trùng đã được khử trùng. Nếu không
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tự xuất tinh trùng được thì có thể giao hợp để xuất tinh.
4. Không dùng bao cao su hoặc chất bôi trơn vì có thể làm chết tinh trùng.
5. Bệnh viện có sẵn các lọ đựng tinh trùng miệng rộng đã được khử trùng.
6. Trong trường hợp người chồng không thể tự xuất tinh tại bệnh viện thì có thể lấy tinh trùng ở ngoài rồi
đem đến bệnh viện trong vòng 1 đến 2 tiếng.
7. Sử dụng lọ đựng tinh trùng đã được khử trùng do bệnh viện Jetanin cung cấp để lấy tinh trùng. Phải
nhanh chóng đậy nắp lọ đựng tinh trùng sau khi lấy xong và mang đến bệnh viện trong vòng 1 tiếng.
8. Không bảo quản tinh trùng trong tủ lạnh hoặc đem ướp đá.

Phân tích tinh dịch
Việc phân tích tinh dịch được chia thành 02 công đoạn gồm: kiểm tra bằng mắt thường và kiểm tra qua
kính hiển vi như sau:
Kiểm tra bằng mắt thường
1. Số lượng: Là đo số lượng tinh trùng đã được xuất. Trung bình khoảng 1.5ml hoặc nhiều hơn. Số lượng
tinh trùng có thể bị giảm đi nếu nam giới quá căng thẳng khi xuất tinh, hoặc không lấy được hết vào lọ
đựng tinh trùng, hoặc có bất thường về hoóc môn hoặc ống dẫn tinh.
2. Độ pH: Độ pH của tinh trùng thường có một chút kiềm. Trung bình khoảng 7.2 hoặc cao hơn.
3. Độ nhớt: Độ nhớt của tinh trùng đo được sau khi đã hóa lỏng hoàn toàn. Độ nhớt của tinh trùng được
cho là bình thường nếu tinh trùng hóa lỏng được rót qua cốc một cách từ từ sẽ rơi từng giọt từng giọt một
mà không giọt nào dính vào giọt kia.
4. Hóa lỏng: Tinh dịch là chất keo đặc vào thời điểm xuất tinh và sau đó trở thành chất lỏng trong vòng 20
phút sau khi xuất tinh. Thời gian hóa lỏng là tính thời gian tinh dịch trở thành chất lỏng.
Kiểm tra qua kính hiển vi
1. Sự sống: Sự sống của tinh trùng là tham số chất lượng được đo bằng độ thẩm thấu của màng huyết thanh
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sau khi nhuộm đặc biệt. Quy trình nhuộm phổ biến nhất là là sử dụng eosin/nigrosin dễ nhuộm và chỉ cần
kính hiển vi thông thường. Nhưng có hạn chế là việc đánh giá sự sống của tinh trùng mang tính chủ quan
cao vì phụ thuộc vào sự thay đổi mật độ sau khi được nhuộm. Các tinh trùng chết sẽ có màu đỏ và tinh
trùng sống thì không màu (màu trắng). Tỷ lệ khoảng trên 58% là tinh trùng sống.
2. Kiểm tra phản ứng dính kết hỗn hợp: Đây là kiểm tra sàng lọc. Việc kiểm tra được thực hiện trên mẫu
tinh dịch để xem có hay không các kháng thể kháng tinh trùng và các kháng thể sau (IgA, IgG hoặc IgM).
Nếu các kháng thể này dính vào tinh trùng thì sẽ làm giảm khả năng thụ thai. Nếu kết quả kiểm tra âm tinh
thì sẽ được đo lại..
3. Bạch cầu: Nếu tinh dịch có chứa một số lượng lớn bạch cầu thì có nghĩa là bị viêm nhiễm hoặc nhiễm
trùng. Nếu có hơn 1 triệu bạch cầu trong 1ml tinh dịch thì có nghĩa là cao.
4. Hồng cầu: Thông thường số lượng hồng cầu phải dưới 1 triệu trong 1ml. Nếu cao hơn thì cũng là một
biểu hiện viêm nhiễm.
5. Tế bào tròn: Là tế bào có hình tròn ví dụ như tế bào biểu mô, bạch cầu và tế bào mầm non; tinh tử, nang
tinh dịch, tinh nguyên bào.
6. Mật độ tinh trùng (số lượng)
Là đo xem có bao nhiêu triệu tinh trùng trong 1ml chất lỏng. Có tương đối nhiều kỹ thuật để đo và một số
đã được chứng minh là chính xác hơn các kỹ thuật khác. Mật độ trung bình của tinh trùng là 15 triệu trên
1ml hoặc nhiều hơn.
7. Di động: Là xem tỷ lệ tinh trùng chuyển động. Khoảng 40% hoặc nhiều hơn là tỷ lệ tinh trùng chuyển
động.
8. Hình dáng: Là miêu tả hình dạng của tinh trùng. Tinh trùng sẽ được nhuộm bằng Diff-quick bao gồm
mê tan, eozin và metylen xanh. Sau đó tinh trùng sẽ được kiểm tra bằng máy tính CASA và phải đạt được
một loạt các tiêu trí đặc biệt cho đặc trưng của tinh trùng trước khi được cho là bình thường. Tỷ lệ bình
thường khoảng 4% hoặc cao hơn theo tiêu trí của WHO và 14% hoặc cao hơn theo tiêu trí của Strict.
Phân tích tinh dịch bằng máy tính (CASA)
Việc sử dụng máy tính để hỗ trợ phân tích tinh dịch làm tăng khả năng phân tích và hiểu thêm về chức
năng tinh trùng liên quan đến vô sinh. Ưu điểm lớn nhất là khả năng xác định được chính xác hơn mật độ
tinh trùng (số lượng) và tinh trùng di động (chuyển động).
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Kết quả kiểm tra phân tích tinh dịch có 2 cách để đánh giá theo 2 tiêu chuẩn khác nhau: một là theo tiêu
chuẩn của WHO và hai là theo tiêu chuẩn của Strict. Tiêu chuẩn của WHO là 4% và của Strict là 14%.
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Nguồn tham khảo:
1. WHO laboratory manual for the examination of human semen 5th ed. Printed in Switzerland 2010.
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Máy phân tích chất lượng tinh trùng tự động
Nguồn: Hãng MES - Israel
SQA-Vision | The Ultimate Automated Semen Analysis Solution for Hospitals, Reproductive Centers,
Free Standing Labs, and Cryobanks.
SQA-Vision | Giải pháp phân tích tinh dịch tự động cho bệnh viện, Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sinh
sản, Phòng thí nghiệm và ống lưu trữ chủng vi sinh – Cryobanks.

SQA-Vision được phát triển dựa trên 10 năm phản hồi của thị trường và được đặt để tăng
thêm dòng MES của các máy phân tích tinh dịch SQA-V và QwikCheck với một giải
pháp hàng đầu. SQA-Vision bao gồm giao diện trực quan có độ phân giải cao, máy quét
mã vạch, khả năng LIS tích hợp và công nghệ 'cảm ứng đánh dấu' để đánh giá cả tinh
trùng và tiến hành đầy đủ Hình thái vi phân. MES đã phát triển SQA-Vision như một
công cụ trực quan để sàng lọc khả năng sinh sản, theo dõi thắt ống dẫn tinh, ngân hàng
tinh trùng, nghiên cứu hoặc đánh giá chi tiết IVF. Ngoài các chế độ thử nghiệm của máy
trước (Tươi, Rửa, Đông lạnh và Post Vas), SQA-Vision hiện bao gồm các tùy chọn kiểm
tra tỉ trọng dốc, Bơi ngược, Tuổi thọ và sức sống.
Hãy nhớ rằng, TẤT CẢ Bắt đầu với một tinh trùng!
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SQA-V Gold với V-Sperm Gold – Giải pháp 75
giây

Báo cáo số lượng tinh trùng, hình thái, tính di động và 13
thông số bổ sung
Không yêu cầu pha loãng mẫu; 25ml và 20 micro lít tùy
chọn kích thước mẫu
Chạy các loại mẫu cắt ống dẫn tinh tươi, rửa sạch, đông
lạnh và sau phẫu thuật
Chạy hạt cao su hoặc vật liệu kiểm soát chất lượng tinh
trùng ổn định
Tự kiểm tra, tự hiệu chuẩn, dùng thử mao quản dùng một
lần
Tùy chọn giao diện LIS có sẵn, hiển thị quang học lên đến
x500

QwikCheck Gold | Nhanh gọn nhẹ
Giống như người anh lớn của nó, SQA-V ™ Gold,
QwikCheck ™ Gold cung cấp 16 thông số lâm sàng trong 75
giây với độ chính xác và chính xác cao hơn rất nhiều so với
phương pháp thủ công. Hệ thống có một kho lưu trữ nội bộ,
máy in nhãn tùy chọn và chức năng đơn giản. Được thiết kế
cho các phòng thí nghiệm nhỏ hơn theo ngân sách, hệ thống
này là giải pháp tự động hoàn hảo cho việc kiểm tra khả năng
sinh sản thường xuyên và kiểm soát chất lượng ngân hàng
tinh trùng.
Lưu ý: Hệ thống này hiện tại không cung cấp cho thị
trường Mỹ.

Tính năng:
Báo cáo số lượng tinh trùng, hình thái, tính di động
và 13 thông số bổ sung
Không yêu cầu pha loãng mẫu
25ml and 20 micro lít tùy chọn mẫu
Chạy các loại mẫu mới, rửa sạch và đông lạnh
Chạy hạt cao su hoặc vật liệu kiểm soát chất lượng
tinh trùng ổn định
Tự kiểm tra, tự hiệu chuẩn, Máy in nhãn bên ngoài,
mao quản thử dùng một lần
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SQAIIC-P | Thiết bị sàng lọc độc lập
Được thiết kế đặc biệt cho việc sàng lọc phân tích tinh dịch thường quy
trong các phòng thí nghiệm nhỏ và / hoặc từ xa. Bao gồm màn hình tích
hợp và máy in tích hợp để báo cáo và in tài liệu. Được thiết kế để sử
dụng với một mao mạch thử nghiệm dùng một lần đơn giản. Đánh giá
nồng độ tinh trùng, sự vận động, SMI và hình thái trong vòng 75
giây. Lưu ý: Sản phẩm này không được bán ở thị trường Mỹ.
Tính năng:
Báo cáo số lượng tinh trùng, hình thái, tính di động và hơn thế nữa
Không yêu c ầu pha loãng mẫu
20 micro lít tùy chọn kích thước mẫu
Chế độ nhạy cảm cao hoặc phân tích thắt ống dẫn tinh.
Tự kiểm tra, tự hiệu chỉnh
Được xây dựng trong máy in, mao mạch dùng một lần

