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Vid årsmöte med NAFA (Nordic
Association For Andrology) i Oslo 4
september 1998 fastställdes metoder
för spermaanalys i de nordiska länder-
na.

God precision och ackur atess
Detta är ett stort framsteg, eftersom

det nu finns förutsättningar för att kva-
litetskontrollera analyserna. Biomedi-
cinska analytiker som tränats i metoder-
na kan uppnå en god precision – varia-
tionen inom och mellan analysserier
ligger inom ±5 procent – och god acku-
ratess (accuracy), resultat i nivå med
övrig laboratoriemedicin.

En arbetsgrupp med representanter
för de nordiska länderna har sedan l995
arbetat med att ta fram dessa metoder,
som baseras på rekommendationer från
WHO.

Totalt 90 läkare och biomedicinska
analytiker vid ledande kliniker inom
Norden och de baltiska länderna har un-
der femdagarskurser tränats i att använ-
da metoderna. Kurserna har givits i
samarbete med NAFA och ESHRE (Eu-
ropean Society  for Human Reproduc-
tion and Embryology).

Stor spridning snävas in
Ett prov med 41 miljoner spermier

per ml har första kursdagen, dvs före
träningen, givit resultat från 1 till 71
miljoner per ml, detta trots att analyser-
na utförts av personal som dagligen
analyserar spermier.

Sådan metodvariation kan leda till
felbehandling och därför har man på

många håll gjort upprepade analyser.
Efter träning  på de standardiserade me-
toderna kommer resultatet att hamna
mellan 39 och 43 miljoner per ml, dvs
behovet av upprepade analyser kommer
att minska.

Sållar fram män
till för djupad undersökning
Frågan om mannens spermieproduk-

tion påverkats i vissa regioner har tidi-
gare inte kunnat besvaras i många fall,
eftersom jämförelser mellan sjukhus
varit meningslösa på grund av bristen
på standardiserade metoder.

Spermaprovet används optimalt som
en integrerad del av en vårdkedja. Re-
sultatet av spermaanalysen används
inom sjukvården för att välja ut de
män som på grund avvikelser erbjuds
fördjupad undersökning.

Resultat från spermaprov kan dock
aldrig förutsäga om mannen kan bli
pappa eller inte och inte heller tolkas
som att mannen är steril.

»NAFA Manual for basic semen
analysis» finns tillgänglig på Internet:
http://www.ki.se/org/nafa/main.htlm

Den kan också rekvireras från And-
rologilaboratoriet, Reproduktionsme-
dicinskt centrum, Karolinska sjukhuset,
Box 140, 17176 Stockholm (Fax 08-
313691). •
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Nordisk enighet om spermaanalyser
Bättre diagnostik för barnlösa män

Nordisk enighet har nåtts om
metoder för spermaanalys.
Standardiseringen innebär att
diagnostik och behandlingskon-
tr oll av den barnlöse mannen
skärps samt att r esultaten av
undersökningar och behand-
lingar vid olika sjukhus blir
jämförbar a.
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