Spermaanalys  i  inledningen  av  barnlöshetsutredning
Sy#et  med  den  första  spermaanalysen  i  samband  med  en  barnlöshetsutredning  är  a7  få  en  
översiktlig  bedömning  av  den  enskilde  mannens  fortplantningsfunk<oner  för  a7  kunna  inrikta  den  
fortsa7a  utredningen  och  val  av  behandlingsform.  E7  kvan<ta<vt  må7  på  spermieproduk<onen  är  
spermieantalet.  Det  mest  basala  spermiefunk<onsmå7et  utgörs  av  progressiv  rörlighet.  
Spermiemorfologi  avspeglar  främst  hur  väl  spermiebildningen  fungerar  i  tes<keln.  De  så  kallade  
”Tygerberg  strict  criteria”  för  spermiemorfologi  avser  den  morfologi  som  är  typisk  för  spermier  som  
passerat  genom  cervixsekret  och  kunnat  binda  <ll  zona  pellucida  (Menkveld,  et  al.,  1990,  Mor<mer  
and  Menkveld,  2001,  World  Health  Organiza<on,  2010).  ”Äldre”  WHO  rekommenda<oner  (före  
1992)  för  morfologisk  bedömning  byggde  på  observa<oner  i  mikroskop  och  med  utgångspunkt  från  
de7a  på  a7  antal  deﬁnierade  morfologiska  avvikelser  (MacLeod  and  Gold,  1951).  Det  ﬁnns  varken  
direkt  koppling  mellan  dessa  avvikelser  och  speciﬁka  tes<kelskador  eller  infer<litet.  Biokemiska  
analyser  belyser  sekretorisk  funk<on  i  prostata,  sädesblåsor  och  bites<klar.  Inﬂammatoriska  celler  
och  spermiean<kroppar  kan  utgöra  indikatorer  för  aktuella  och  <digare  inﬂammatoriska  processer  
(Björndahl,  et  al.,  2010).
Fysiologiska  och  tekniska  orsaker  9ll  varia9on
Intra-‐  och  interindividuella  varia<oner  mellan  olika  ejakulat  kan  vara  stora  utan  a7  det  beror  på  
patologiska  förhållanden  (World  Health  Organiza<on,  2010).  Ejakulatets  innehåll  beror  på  
eﬀek<viteten  i  rekryteringen  av  spermier  från  bites<keln,  transporten  genom  sädesledare  samt  på  
den  sekretoriska  ak<viteten  i  prostata  och  sädesblåsor.  Alla  dessa  processer  styrs  av  ak<viteten  i  det  
autonoma  nervsystemet.  Även  <den  mellan  ejakula<onerna  (abs<nens<den)  spelar  roll.  Med  
moderna  laboratoriemetoder  och  målinriktad  träning  kan  en  <llfredsställande  kvalitet  och  
jämförbarhet  i  analysresultat  erhållas  (Björndahl,  et  al.,  2010).  Det  främsta  problemet  är  idag  i  vilken  
omfa7ning  lokala  laboratorier  anammat  sådana  metoder  och  utbildningsprogram  samt  i  vilken  
omfa7ning  laboratorierna  deltar  i  externa  kvalitetssäkringsprogram  (Riddell,  et  al.,  2005).  Utan  
standardiserade  metoder  med  intern  och  extern  kvalitetskontroll  varierar  hanteringen  av  
spermaprov  mellan  laboratorier  och  analyserna  kan  göras  med  betydande  och  okontrollerade  
subjek<va  inslag.
Spermaprovet  är  inte  en  homeosta<skt  välkontrollerad  kroppsvätska  som  är  en  homogen  
representant  för  e7  <llstånd  i  kroppen.  Det  välblandade  spermaprovet  ﬁnns  egentligen  bara  i  
laboratoriets  provtagningskärl.  Här  bildar  proteiner  från  sädesblåsorna  e7  koagel  som  även  fångar  in  
prostatasekretet  och  spermier.  Av  laboratorietekniska  skäl  kan  därför  inte  analysen  inledas  förrän  
koaglet  lösts  upp  (likviﬁerat),  d.v.s.  när  enzymer  från  prostatasekretet  har  bru<t  ner  
koagelproteinerna  <ll  små  molekylfragment.  Under  denna  process  ökar  osmolariteten  kra#igt,  vilket  

kan  ha  betydelse  när  spermier  senare  överförs  <ll  medier  som  är  isotona  i  förhållande  <ll  
kroppsvätskor.  
Det  ﬁnns  inga  vetenskapliga  belägg  för  a7  alla  spermier  som  töms  ut  i  slidan  vid  samlag  utsä7s  för  en  
liknande  process  som  det  som  sker  i  laboratoriets  provtagningskärl.  Tvärtom  ﬁnns  det  anledning  a7  
anta  a7  ejakulatets  första,  spermierika  frak<oner  med  stor  sannolikhet  får  direktkontakt  med  
cervixsekretet  (Macleod,  1956,  Björndahl  and  Kvist,  2003).  De7a  möjliggör  för  spermier  med  bäst  
rörlighet,  överlevnad  och  skydd  av  arvsmassan  a7,  utan  betydande  kontakt  med  sädesblåsesekretet,  
påbörja  förﬂy7ningen  <ll  ägget.
Störd  ejakula9onssekvens
En  störd  ejakula<onssekvens,  dvs  när  spermierna  inte  töms  med  prostatasekretet  utan  uppblandade  
i  huvudsakligen  med  sädesblåsesekret  kan  utgöra  en  fer<litetssänkande  faktor.  Spermier  som  
ejakulaterats  i  en  sådan  miljö  visar  sämre  rörlighet  och  nedsa7  överlevnad  och  har  minskat  innehåll  
av  zink  i  kärnan.  E7  minskat  zinkinnehåll  i  spermiekärnan  innebär  a7  kroma<nets  strukturella  
stabilitet  är  förändrad  och  skulle  kunna  innebära  en  ökad  risk  för  för  spermiens  DNA  a7  skadas  
(Richthoﬀ,  et  al.,  2002,  Barra7,  et  al.,  2010,  Björndahl  and  Kvist,  2010).  I  e7  vanligt  spermaprov  ses  
en  störd  ejakula<onssekvens  främst  som  nedsa7  spermierörlighet.  Den  onormala  sekvensen  kan  
bara  upptäckas  genom  a7  undersöka  s.k.  split-‐ejakulat  (Björndahl  and  Kvist,  2003).  En  möjlig  orsak  
<ll  <llståndet  kan  vara  post-‐inﬂammatoriska  förändringar  i  prostata  som  le7  <ll  EDO  (Ejaculatory  
Duct  Obstruc<on)(Dohle,  2003).
Användning  av  referensområden  vid  bedömning  av  spermaanalysresultat
För  tolkningen  av  laboratorieanalyser  är  referensområden  som  skiljer  ”normala”  från  ”patologiska”  
värden  <ll  stor  hjälp  (Cooper,  et  al.,  2010).  När  det  gäller  spermaanalys  ﬁnns  dock  inga  entydiga  
gränser  mellan  dessa  kategorier.  Överlappning  mellan  resultat  från  fer<la  män  respek<ve  män  med  
nedsa7  fer<litet  är  betydande.  Av  den  anledningen  är  frekvensfördelningar  över  resultat  från  enbart  
fer<la  män  av  mycket  begränsat  –  om  ens  något  –  värde  (Björndahl,  et  al.,  2010).  
E#ersom  spermaanalys  uförs  av  olika  anledningar,  i  olika  skeden  av  utredningar  och  behandlingar,  
kan  det  behövas  ﬂera  olika  referensområden  såsom  (1)  primär  barnlöshetsutredning,  (2)  utvärdering  
av  infek<ons/inﬂamma<ons/an<kroppsbehandling;  (3)  utvärdering  av  endokrin  
subs<tu<onsbehandling;  (4)  utvärdering  av  vasektomi;  (5)  utbyte  av  spermieprepara<on
Prognos9skt  värde  av  spermaanalysresultat
Enstaka  analysparametrar  ger  begränsad  vägledning  inför  val  av  behandlingsstrategi  även  om  många  
studier  visat  på  samband  mellan  spermaparametrar  och  graviditeter.  Bäst  hjälp  har  spermierörlighet  
respek<ve  morfologi  visats  ha  (Sripada,  et  al.,  2010),  men  för  det  enskilda  paret  är  det  predik<va  

värdet  för  dessa  enskilda  parametrar  allför  dåligt  för  a7  ligga  <ll  grund  för  e7  må7  på  parets  
fer<litet.  Däremot  ger  sammanvägning  av  ﬂera  parametrar,  <ll  exempel  spermiekoncentra<on,  
rörlighet  och  morfologi  bä7re  vägledning  för  såväl  spontana  graviditet  som  graviditet  e#er  assisterad  
befruktning  (Guzick,  et  al.,  2001,  Jedrzejczak,  et  al.,  2008).  Avsaknad  av  snabbt  progressivt  rörliga  är  
dock  en  starkt  nega<v  faktor  inför  standard-‐IVF-‐behandling  och  ICSI  kan  då  vara  det  bästa  
behandlingsalterna<vet  (Verheyen,  et  al.,  1999,  Sifer,  et  al.,  2005).
Den  allmänna  rekommenda<onen  [stark  rekommenda<on  –  evidens  saknas  i  strikt  mening]  är  därför  
a7  inte  basera  e7  kliniskt  ställningstagande  (inriktning  för  fortsa7  utredning  eller  val  av  
behandlingsform)  på  en  enstaka  spermaanalysparameter  utan  a7  beakta  ﬂera  parametrar.  Givetvis  
ska  kliniska  ställningstaganden  inte  heller  enbart  baseras  på  laboratorieresultat;  anamnes,  status  och  
övriga  undersökningsresultat  ska  naturligtvis  också  ingå  som  grund  för  kliniska  beslut.
E7  spermaprov  med  avvikelser  bör  upprepas,  helst  e#er  det  a7  en  ny  kohort  spermier  bildats,  dvs  
<digast  e#er  72  dagar.  Särskilt  när  det  gäller  spermieantal  föreligger  stora  intraindividuella  
varia<oner  (World  Health  Organiza<on,  2010).  Dessutom  bör  spermieantalet  i  ejakulatet  ställas  i  
rela<on  <ll  tes<kelstorleken  som  mäts  med  hjälp  av  en  orchidometer  eller  säkrare  med  ultraljud.
Vid  e7  lågt  spermieantal  i  två  konseku<va  prov  kan  utredningen  komple7eras  med  analys  av  
markörer  för  bites<klar,  prostata  och  sädesblåsor  för  bedömning  av  huruvida  e7  hinder  i  
uförsgångarna  kan  föreligga.  Vid  lågt  spermieantal  och  små  tes<klar  görs  hormonanalys  med  FSH,  
testosteron  samt,  om  analys  av  fri7  testosteron  inte  ﬁnns  <llgängligt,  SHBG  för  en  uppska7ning  av  
mängden  fri7  testosteron.
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Basal  spermaanalys:
•

Abs<nens<d,  <d  <ll  analys,  uppsamlingsmetod  samt  uppgi#  om  uppsamlingen  varit  
fullständig  –  nödvändig  informa<on  för  a7  kunna  tolka  analysresultat

•

Ejakulatvolym

•

pH  –  enbart  vid  misstanke  om  agenesi  av  sädesledare  och  

•

Spermiekoncentra<on  och  spermieantal

•

Spermierörlighet  (snabbt  respek<ve  långsamt  progressivt  rörliga,  icke  progressiva,  icke  
rörliga)

•

Spermievitalitet  (när  få  eller  inga  rörliga  spermier)

•

Spermiemorfologi  (Tygerbergs  strikta  kriterier  med  fyra  kategorier  morfologiska  avvikelser  
och  Teratozoospermi-‐index)

•

Inﬂammatoriska  celler

•

Spermiean<kroppar  –  i  synnerhet  vid  nedsa7  mo<litet  eller  döda  spermier)

Biokemi
TABELL
Konsensusbaserade  riktlinjer  för  bedömning  av  spermaanalysresultat,  i  rela<on  <ll  spontan  
fer<litetspoten<al.  Alla  värden  ska  tolkas  med  en  mätosäkerhet  i  storleksordningen  10  %  under  
förutsä7ning  av  laboratoriet  använder  rekommenderade  metoder,  utbildning  och  kvalitetskontroller.  
(E#er  Björndahl  m  ﬂ.  2010  (Björndahl,  et  al.,  2010))  
Egenskap

Enhet

Normal

Gränsvärde Patologisk Noter

Volym

mL

2,0-‐6,0

1,5-‐1,9

<1,5

1

Spermiekoncentra<on

106/mL

20-‐250

10-‐20

<10

1,2

Totalt  spermieantal

106/ejakulat

≥80

20-‐79

<20

1,2

Mo<litet

%  rörliga

≥60

40-‐59

<40

3,4

%  progressiva

≥50

35-‐49

<35

3,4

%  snabbt  proggressiva

≥25

%  typiska  former

≥14

4-‐13

<4

6

TZI

≤1,60

1,61-‐1,80

>1,80

6,7

Vitalitet

%  levande

≥60

40-‐59

<40

8

Leukocyter

106/mL

>1,0

9

Spermiean<kroppar

%  spermier  med  an<kroppar <50

≥80

10

Morfologi

3,4,5

50-‐79

1]  e/er  2-‐4  dagars  sexuell  abs:nens

3]  analys  30  minuter  e/er  ejakula:on

2]  för  spermaprover  med  volym  2,0-‐6,0  mL

4]  analys  vid  37°C

5]  snabbt  progressiva:  ≥25  µm/s
6]  utvärderat  enligt  Tygerbergs  strikta  kriterier;  
Papanicolaou-‐färgning  för  spermier
7]  beräknat  på  fyra  kategorier  av  avvikelser
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8]  Eosin-‐Nigrosin-‐färgning  30  minuter  e/er  
ejakula:on
9]  cytokemisk  färgning  av  peroxidas
10]  Immunnbead™  eller  MAR  test  för  IgG  eller  IgA

