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Lichtmicroscoop (met 400x tot 600x vergroting,
helderveld, donkerveld of fasecontrast)
Niet-zaaddodend condoom

GEBRUIKSAANWIJZING
Wij raden aan om onze
demonstratievideo te bekijken
(download via link op de website of
scan barcode).

De SpermMar Test IgA is een diagnostische kit voor de
detectie van antisperma antilichamen van de IgAklasse in humaan semen. De aanwezigheid van
antisperma antilichamen kan interfereren met
VERZAMELING EN VOORBEREIDING VAN
spermafunctie, zona binding en de acrosoomreactie.
SPECIMEN
ALGEMENE INFORMATIE
De aanwezigheid van sperma antilichamen die
reageren met antigenen op de spermatozoa wordt
beschouwd
als
typisch
en
specifiek
voor
immunologische
infertiliteit
(1,3,22,24).
Deze
antilichamen worden teruggevonden in ongeveer 8%
van de infertiele mannen (13).
Antisperma antilichamen behoren tot verschillende
immunologische klassen, maar enkel die van de IgA en
IgG klassen zijn klinisch relevant (18). Deze klassen
vertonen cytotoxische effecten en worden adequaat
gedetecteerd op spermatozoa of in serum met de
SpermMar IgG Test. Antisperma antilichamen
gebonden aan complement C3 van de IgA klasse, die
vooral agglutinerende eigenschappen hebben (14),
komen zelden voor zonder antilichamen van de IgG
klasse (6), maar zij zijn waarschijnlijk belangrijker voor
mannelijke infertiliteit. Inderdaad, patiënten die sperma
antilichamen van de IgA klasse combineren met
sperma antilichamen van de IgG klasse, of patiënten
met enkel IgA antilichamen hebben erg weinig kans op
een natuurlijke zwangerschap met hun partner (6,20).
Dit betekent dat de detectie van antilichamen van de
IgA klasse zeer belangrijk is voor zowel diagnose als
prognose (21).
Het merendeel van de IgA antisperma antilichamen
wordt
afgescheiden
door
de
accessoire
geslachtsklieren (23). Ze zijn aanwezig op de
spermatozoa en soms in het seminaal plasma, maar
meestal afwezig in serum. Daarom is het niet
aangeraden om IgA antilichamen in serum te bepalen
(18). Het kan worden overwogen om te zoeken naar IgA
antilichamen in seminaal plasma, in het geval van lage
sperma concentratie of lage motiliteit, hoewel de
mogelijke klinische betekenis van deze antilichamen
twijfelachtig is.
De directe SpermMar Test IgA is een test voor de
detectie van antilichamen die de spermatozoa
bedekken, uitgevoerd op vers sperma of spermatozoa
die geïsoleerd zijn van seminaal plasma door een
cyclus van suspensie, centrifugatie en resuspensie in
medium. Deze spermatozoa worden gemixt met de
beads die gecoat zijn met antihumaan anti-IgA. De
vorming van gemixte agglutinaten van motiele
spermatozoa met beads duidt op de aanwezigheid van
IgA antisperma antilichamen op de spermatozoa
(1,5,9,10,17).
PRODUCT BESTELCODES
SPMA_S
SPMA_C

SpermMar Test IgA single kit – 50 testen
SpermMar Test IgA complete kit – 50
testen

MATERIAAL INBEGREPEN IN DE TEST
»
»
»
»
»

1 flacon die 0,7 ml SpermMar IgA beads bevat
Microscoop slides 76 x 26 mm*
Dekglaasjes 24 x 40 mm*
Microcapillaire pipetten gekalibreerd op 10
microliter*
Rubberen peer*
*alleen in de complete kit

Bij voorkeur, semen collectie door masturbatie.
Wanneer door bepaalde omstandigheden semen
collectie door masturbatie wordt afgeraden, zijn
specifieke plastieken condooms van FertiPro
beschikbaar voor semen collectie. Gewone condooms
zouden niet gebruikt mogen worden voor semen
collectie want ze zouden kunnen interfereren met de
motiliteit en levensvatbaarheid van de spermatozoa. In
ideale omstandigheden wordt semen onderzocht
binnen het uur na ejaculatie.
VOORBEREIDING VAN HET REAGENS
Alhoewel de SpermMar IgA latex partikels
gebruiksklaar zijn, dienen ze grondig te worden
gemengd voor gebruik om een homogene suspensie
te verkrijgen.
DIRECTE SPERMMAR TEST IGA VOOR DE
DETECTIE VAN ANTISPERM ANTILICHAMEN VAN
DE IGA KLASSE OP HUMANE SPERMATOZOA
1. Laat reagentia en specimen aanpassen aan
kamertemperatuur.
2. Plaats op een microscoop slide:
 10 microliter vers semen
 10 microliter SpermMar Test IgA latex partikels
Dit kan gebeuren met behulp van de 10 microliter
capillaire pipetten, indien aanwezig in de kit.
Opmerking: om de microcapillaire pipetten te
gebruiken, voeg het einde van de pipet gemarkeerd
met een dikke zwarte lijn in de rubberen peer
(ongeveer 5 mm). Laat de pipet vullen door middel
van capillaire actie tot het eerste merkteken (10
microliter). Trek geen vloeistof in de peer. Plaats de
top van uw vinger over de top van de peer. Terwijl
de peer tussen duim en middelvinger wordt
gehouden, knijp voorzichtig in de peer om vloeistof
uit de pipet te drijven.
3. Meng het staal en het latex reagens 5 keer met de
rand van een dekglaasje.
4. Het dekglaasje wordt op het mengsel geplaatst en
het mengsel wordt geëvalueerd onder een
lichtmicroscoop gebruik makend van een 400x tot
600x vergroting. Het gebruik van fase contrast of
donkerveld verlichting kan het lezen van de slide
vergemakkelijken.
5. Lees de resultaten af na 3 minuten. Zoek naar latex
partikels aangehecht aan motiele spermatozoa. Tel
100 spermacellen om het percentage aan reactieve
sperma te bepalen. Lees opnieuw na 10 minuten.
Opmerking: Bewaar het preparaat in een
dampkamer (bv. een petrischaal die een bevochtigd
stukje filterpapier bevat).
6. De diagnose van immunologische infertiliteit wordt
vermoed wanneer 10-39% van de motiele
spermatozoa aangehecht zijn aan latex partikels; als
40% of meer spermatozoa aangehecht zijn, is
immunologische infertiliteit hoogst waarschijnlijk.
INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN
Wanneer de test naar behoren is uitgevoerd, zal de
afwezigheid van antisperma antilichamen getoond
worden door vrij bewegende spermatozoa die niet
bedekt zijn met latex partikels. De latex partikels

kunnen onderling agglutineren, al is dit meestal niet
het geval. In de aanwezigheid van antisperma
antilichamen gaan de spermatozoa reageren met de
partikels en één, later meerdere partikels gaan
aanhechten aan alle of een deel van de motiele
spermatozoa. Het percentage van motiele
spermatozoa die deze gemengde agglutinatie
vertonen is direct gerelateerd met de ernst van de
immunologische reactie.
In het algemeen is de proportie van motiele
spermatozoa die reageren in de SpermMar Test IgA
kleiner dan in de SpermMar Test IgG, maar
occasioneel kan het tegenovergestelde voorkomen
(12). In zeldzame situaties is er een positieve reactie
in de SpermMar Test IgA in de afwezigheid van enige
reactie in de SpermMar Test IgG, wijzend op de
aanwezigheid van secretoire antilichamen van de IgA
klasse zonder antilichamen van de IgG klasse. Een
gemixte agglutinatiereactie van 40% of meer in semen
wijst op een positieve reactie op de SpermMar Test
IgA.
BEPERKINGEN VAN DE METHODE
De directe SpermMar Test IgA kan alleen maar
worden uitgevoerd als motiele spermatozoa aanwezig
zijn in het semen staal. Stalen met een zeer lage
sperma concentratie of motiliteit kunnen vals
negatieve resultaten opleveren.
PERFORMANTIE KENMERKEN
Enkele honderden semen stalen zijn getest geweest
met de directe gemixte antiglobuline reactie en de
directe SpermMar Test voor IgG. De resultaten waren
vergelijkbaar in 97% van de gevallen. In 3% van de
gevallen detecteerde de SpermMar Test antilichamen,
terwijl de gemixte antiglobuline reactie test gebruik
makend van rode bloedcellen negatief was. In zulke
gevallen was het percentage van spermatozoa die
reageren in de SpermMar Test gewoonlijk laag (14).
De resultaten van de SpermMar Test IgA waren
accuraat bewezen na vergelijking met
immunofluorescentie en nefelometrie.
BEWARING VAN HET REAGENS
Wanneer naar behoren bewaard, is het SpermMar
Test IgA reagens stabiel gedurende 12 maanden na
de productiedatum. Het SpermMar Test IgA reagens
moet bewaard worden tussen 2°C en 8°C wanneer
niet in gebruik. HET REAGENS NIET INVRIEZEN.
Geschikt voor transport of korte termijn bewaring bij
verhoogde temperaturen (tot 5 dagen op 37°C).
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN
Behandel alle stalen alsof ze HIV of hepatitis kunnen
overdragen. Draag altijd beschermende kledij wanneer
gewerkt wordt met specimens. SpermMar Test IgA
bevat 0.1% Boviene Serum Albumine van VS origine.
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1 flacon die 0,7 ml SpermMar Test IgG latex
partikels bevat
1 flacon die 0,7 ml SpermMar Test IgG antiserum
bevat
Microscoop slides 76 x 26 mm.*
Dekglaasjes 24 x 40 mm.*
Microcapillaire pipetten gekalibreerd op 10
microliter*
Rubberen peer*
* alleen in de complete kit

Het certificaat van analyse en MSDS zijn beschikbaar
op verzoek of kunnen gedownload worden van onze
website (www.fertipro.com)
MATERIAAL NIET INBEGREPEN IN DE TEST
»
»

SpermMar Test IgG
Kwalitatieve latex test voor de bepaling van Sperma
Antilichamen.
Doc. referentie: FP09 I01 R01 E.5
Editie: 30.08.2018
Bewaarmiddel: Natrium azide 0,09%.
Bewaar tussen 2 °C en 8 °C – Niet invriezen
Enkel voor in vitro diagnostisch gebruik.
Reagens enkel voor professioneel gebruik.
BEOOGD GEBRUIK
De SpermMar Test IgG is een diagnostische kit voor
de detectie van antisperma antilichamen van de IgGklasse in humaan semen of serum. De directe
SpermMar Test IgG kan uitgevoerd worden op
onbehandeld humaan semen, op voorwaarde dat het
motiele spermatozoa bevat, de indirecte SpermMar
Test IgG kan gebruikt worden op serum. De
aanwezigheid van antisperma antilichamen kan
interfereren met spermafunctie, zona binding en de
acrosoomreactie.
ALGEMENE INFORMATIE
De aanwezigheid van sperma antilichamen die
reageren met antigenen van de spermatozoa wordt
gezien als typisch en specifiek voor immunologische
infertiliteit (2,4,11). Deze antilichamen worden in
ongeveer 8% van de infertiele mannen gevonden (13).
Sperma antilichamen behoren tot 2 immunologische
klassen: IgA en IgG antilichamen. Sommige data
wijzigen erop dat IgA antilichamen klinisch belangrijker
zijn dan IgG antilichamen. Echter, IgA antilichamen
komen zelden voor zonder IgG antilichamen. Daarom
is het voldoende om voor IgG antilichamen te testen in
routine screening (6,7,14).
De directe SpermMar Test IgG wordt uitgevoerd door
vers, onbehandeld semen te mengen met latex
partikels die gecoat zijn met humaan IgG. Aan dit
mengsel wordt een monospecifiek antihumaan IgG
antiserum toegevoegd. De vorming van agglutinaten
tussen partikels en motiele spermatozoa wijst op de
aanwezigheid van IgG antilichamen op de
spermatozoa (1,5,9,10). In de indirecte SpermMar
Test IgG worden gewassen motiele donor
spermatozoa geïncubeerd met verdund en
gedecomplementeerd patiënt serum van mannelijke of
vrouwelijke origine.
Als het serum antisperma antilichamen bevat, zullen
deze de donor spermatozoa bedekken die vervolgens
positief zullen reageren in een SpermMar Test IgG.
PRODUCT BESTELCODES
SPMG_S SpermMar Test IgG single kit– 50 testen
SPMG_C SpermMar Test IgG complete kit – 50
testen
MATERIAAL INBEGREPEN IN DE TEST

»
»

Lichtmicroscoop (met 400x tot 600x vergroting,
helderveld, donkerveld of fasecontrast)
EBSS medium zonder toegevoegde proteïnen
voor de indirecte SpermMar Test IgG (e.g. SigmaAldrich – E2888)
Niet-zaaddodend condoom
Microtiterplaat (bv. Kima 650 101)

GEBRUIKSAANWIJZING
Wij raden aan om onze
demonstratievideo te bekijken
(download via link op de website of
scan barcode).

VERZAMELING EN VOORBEREIDING VAN
SPECIMEN
Bij voorkeur semen collectie door masturbatie.
Wanneer door bepaalde omstandigheden semen
collectie door masturbatie wordt afgeraden, zijn
specifieke plastieken condooms beschikbaar van
FertiPro voor semen collectie. Gewone condooms
zouden niet gebruikt mogen worden voor semen
collectie want ze zouden kunnen interfereren met de
motiliteit en levensvatbaarheid van de spermatozoa. In
ideale omstandigheden wordt semen onderzocht
binnen het uur na ejaculatie.
VOORBEREIDING VAN HET REAGENS
De SpermMar Test IgG latex partikels zijn klaar om te
gebruiken, maar ze dienen grondig te worden
gemengd voor gebruik om een homogene suspensie
te verkrijgen. SpermMar Test IgG Antiserum is klaar
om te gebruiken.
DIRECTE SPERMMAR TEST IGG
1. Laat reagentia en specimen aanpassen aan
kamertemperatuur.
2. Plaats op een microscoop slide:
 10 microliter vers, onbehandeld semen
 10 microliter SpermMar Test IgG latex partikels
 10 microliter SpermMar Test IgG Antiserum
Dit kan gebeuren met behulp van de meegeleverde
10 microliter capillaire pipetten (complete test).
Opmerking: om de microcapillaire pipetten te
gebruiken, voeg het einde van de pipet gemarkeerd
met een dikke zwarte lijn in de rubberen peer
(ongeveer 5 mm). Laat de pipet vullen door middel
van capillaire actie tot het eerste merkteken (10
microliters). Trek geen vloeistof in de rubberen peer.
Terwijl de peer tussen duim en middelvinger wordt
gehouden, knijp voorzichtig in de peer om vloeistof
uit de pipet te drijven.
3. Meng het staal en het latex reagens 5 keer met de
rand van een dekglaasje.
4. Meng het antiserum met het Latex reagens en staal
mengsel.
5. Het dekglaasje wordt op het mengsel geplaatst en
het mengsel wordt bekeken onder een
lichtmicroscoop gebruik makend van een 400x tot
600x vergroting (fase contrast of donkerveld
verlichting kan het lezen van de slide
vergemakkelijken).
6. Lees de resultaten af na 2-3 minuten. Zoek voor
latex partikels aangehecht aan motiele
spermatozoa. Tel 100 spermacellen om het
percentage aan reactieve sperma te bepalen. Als er

geen aanhechting van de beads aan sperma wordt
waargenomen, lees opnieuw na 10 minuten.
Opmerking: Bewaar het preparaat in een dampkamer
(bv. een petrischaal die een bevochtigd stukje
filterpapier bevat).

INDIRECTE SPERMMAR TEST IGG
1. Laat reagentia en specimen aanpassen aan
kamertemperatuur.
2. Inactiveer de serum specimens door ze te
verwarmen op 56°C gedurende 30 minuten als
glazen test-tubes worden gebruikt, 45 minuten als
plastieken test-tubes worden gebruikt.
3. Pas de pH van de EBSS aan tot 7,4-7,5 (door 0.1N
NaOH of HCl toe te voegen).
4. Was de motiele donor spermatozoa door ze
omhoog te laten zwemmen in het medium met een
aangepaste pH (pH=7,4-7,5). Swim up moet worden
uitgevoerd in 5 ml glazen of steriele plastieken test
tubes met een ronde bodem op 37°C voor 45
minuten. Pas de sperma concentratie aan tot 20x106
sp/ml met EBSS medium (pH= 7,4-7,5).
5. Verdun in serie het geïnactiveerde serum specimen
1/16 met EBSS medium (pH=7,4-7,5) in een
titerplaat.
6. Meng 50 microliter van het (1/16) verdunde,
geïnactiveerde serum specimen (stap 5) met 50
microliter van het gewassen motiele donor sperma
(stap 4) in een vrije well op de titerplaat. Incubeer 60
minuten op 37°C.
7. Plaats op een microslide:
 10 microliter van het sperma-semen mengsel
 10 microliter SpermMar Test IgG latex partikels
 10 microliter SpermMar Test IgG Antiserum
8. Meng het staal en het latex reagens 5 keer met de
rand van een dekglaasje.
9. Meng het antiserum met het Latex reagens en staal
mengsel.
10. Het dekglaasje wordt op het mengsel geplaatst en
het mengsel wordt bekeken onder een
lichtmicroscoop gebruik makend van een 400x tot
600x vergroting (fase contrast of donkerveld
verlichting kan het lezen van de slide
vergemakkelijken).
11. Lees de resultaten af na 2-3 minuten. Zoek voor
latex partikels aangehecht aan motiele
spermatozoa. Tel 100 spermacellen om het
percentage aan reactieve sperma te bepalen. Als er
geen aanhechting van de partikels aan sperma
wordt waargenomen, lees opnieuw na 10 minuten.
Opmerking: Bewaar het preparaat in een
dampkamer (bv. een petrischaal die een bevochtigd
stukje filterpapier bevat).Om verdamping tijdens
incubatie tegen te gaan, bedek altijd met parafilm.
RESULTATEN
Wanneer de test naar behoren is uitgevoerd, zal de
afwezigheid van sperma antilichamen getoond worden
door vrij bewegende spermatozoa die niet bedekt zijn
met latex partikels. De latex partikels zelf zullen
groeiende agglutinaten vormen, waarbij de reactiviteit
van de reagentia wordt bewezen. In de aanwezigheid
van sperma antilichamen gaan de spermatozoa
gedeeltelijk bedekt zijn met latex partikels. In sommige
gevallen kunnen de spermatozoa zelfs
geïmmobiliseerd zijn door het grote aantal van
aangehechte latex partikels. In de directe SpermMar
Test IgG wordt de diagnose van immunologische
infertiliteit vermoed wanneer 10-39% van de motiele
spermatozoa bedekt zijn met latex partikels. Wanneer
40% of meer van de spermatozoa bedekt zijn, is
immunologische infertiliteit hoogst waarschijnlijk.
Additionele testen zouden de diagnose moeten
bevestigen. Wanneer een positief resultaat wordt
bekomen, is het aangeraden om de SpermMar Test
IgA uit te voeren. In de indirecte SpermMar Test IgG
wordt de aanwezigheid van 40% of meer reactie
tussen de gecoate latex partikels en motiele
spermatozoa over het algemeen geaccepteerd als de
onderlimiet voor significante activiteit.

BEPERKINGEN VAN DE METHODE
De directe SpermMar Test IgG kan alleen maar
worden uitgevoerd als motiele spermatozoa aanwezig
zijn in het semen sample. Stalen met lage motiliteit
kunnen vals negatieve resultaten opleveren, in zulke
gevallen is het aangeraden om de indirecte SpermMar
Test IgG uit te voeren.
PERFORMANTIE KENMERKEN
DIRECTE SPERMMAR TEST IGG
Enkele honderden semen stalen zijn getest geweest
met de directe MAR-test (gemixte antiglobuline reactie
gebaseerd op rode bloedcellen) en met de SpermMar
Test IgG. De resultaten waren vergelijkbaar in 97%
van de gevallen. In 3% van de gevallen was de MARTest gebaseerd op rode bloedcellen negatief, terwijl
de SpermMar Test IgG antilichamen gecoate
spermatozoa detecteerde, hoewel in relatief kleine
aantallen (<40%), bewijst dit dus de hogere
sensitiviteit van de SpermMar Test IgG (10,16).
INDIRECTE SPERMMAR TEST IGG
Gebruik makend van de waarde van 40% reactie
tussen motiele spermatozoa en gecoate latex partikels
als de onderlimiet voor significante activiteit, was het
resultaat in sommige gevallen met de indirecte
SpermMar Test IgG positief, terwijl bij de Tray
Agglutination Test, of andere momenteel
geaccepteerde procedures het resultaat negatief was.
The SpermMar Test IgG is bewezen als gemakkelijker
te gebruiken en meer sensitief (15). Een vals negatief
resultaat met de indirecte SpermMar Test IgG in
vergelijking met de Tray Agglutination Test kwam voor
in gevallen met IgM aanwezig in het serum, waarvan
de klinische betekenis twijfelachtig is. Het wordt
aangeraden om een positief resultaat van de indirecte
SpermMar Test IgG te bevestigen door additionele
testen voor de detectie van agglutinerende activiteit
(Tray Agglutination Test) en voor cytotoxische activiteit
zoals de ATP-Release cytotoxicity test. Deze laatste
testen zullen ook het type van immunologisch effect
uitgevoerd door de antisperma antilichamen
beoordelen.

De SpermMar Test IgG Positieve en Negatieve
controle zijn ontworpen als kwaliteitscontrole van de
SpermMar Test IgG.
ALGEMENE INFORMATIE
De aanwezigheid van sperma antilichamen die
reageren met antigenen van de spermatozoa wordt
gezien als typisch en specifiek voor immunologische
infertiliteit (2,4,11). Sperma antilichamen behoren tot 2
immunologische klassen: IgA en IgG antilichamen.
Sommige data wijzigen erop dat IgA antilichamen
klinisch belangrijker zijn dan IgG antilichamen. Echter,
IgA antilichamen komen zelden voor zonder IgG
antilichamen. Daarom is het voldoende om voor IgG
antilichamen te testen in routine screening (6,7,14).
In de indirecte SpermMar Test IgG worden gewassen
motiele donor spermatozoa geïncubeerd met verdund
en gedecomplementeerd patiënt serum van
mannelijke of vrouwelijke origine. Als het serum
antisperma antilichamen bevat, zullen deze het donor
spermatozoa bedekken die vervolgens positief zullen
reageren in een SpermMar Test IgG.
De SpermMar Test IgG positieve controle bevat
gebruiksklaar patiënt serum met antisperma
antilichamen waarden hoger dan 80%. De SpermMar
Test IgG negatieve controle bevat gebruiksklaar
patiënt serum met antisperma antilichamen waarden
lager dan 40%.
PRODUCTCODES EN KIT INHOUD
SPMG_P
SPMG_N

1 flacon met 2,5 ml positieve controle
serum voor de SpermMar Test IgG.
1 flacon met 2,5 ml negatieve controle
serum voor de SpermMar Test IgG.

MATERIAAL INBEGREPEN IN DE TEST
»

1 flacon met 2,5 ml gedecomplementeerd patiënt
serum verdund in FertiCult Flushing medium
zonder humaan serum albumine.

Het certificaat van analyse en MSDS zijn beschikbaar
op aanvraag of kunnen gedownload worden van onze
website (www.fertipro.com).

BEWARING VAN DE REAGENTIA

MATERIAAL NIET INBEGREPEN IN DE KIT

SpermMar Test IgG reagentia zijn stabiel voor 18
maanden na de productiedatum. SpermMar Test IgG
reagentia moeten bewaard worden tussen 2°C en 8°C
wanneer niet in gebruik. VRIES NIET IN. Geschikt
voor transport of korte termijn bewaring bij verhoogde
temperaturen (tot 5 dagen op 37°C).

»
»
»
»

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN
Alle humaan, organisch materiaal zou als potentieel
infectieus moeten gezien worden. Behandel alle stalen
alsof ze HIV of hepatitis kunnen overdragen. Draag
altijd beschermende kledij wanneer gewerkt wordt met
specimens.
SpermMar Test IgG latex partikels bevat 0.1%
Boviene Serum Albumine van VS origine.
SpermMar Test IgG latex partikels zijn gecoat met
humaan IgG, alle gebruikte materialen zijn bij de
originele fabrikant getest voor Hepatitis B, Hepatitis C
en HIV.

SpermMar Test IgG Positive
en Negative Controls
Controles voor gebruik met de indirecte test voor de
bepaling van sperma antilichamen (SpermMar IgG)
Doc. referentie: FP09 I01 R01 E.5
Editie: 30.08.2018
Bewaarmiddel: Natrium azide 0,09%.
Bewaar tussen 2 °C en 8 °C – Niet invriezen
Enkel voor in vitro diagnostisch gebruik.
Reagens enkel voor professioneel gebruik.
BEOOGD GEBRUIK

»
»

SpermMar Test IgG
Microscoop slides
Dekglaasjes
Lichtmicroscoop (met 400x tot 600x vergroting,
helderveld, donkerveld of fasecontrast)
EBSS medium (bv., Sigma-Aldrich – E2888).
Microtiterplaat (bv., Kima 650 101).

GEBRUIKSAANWIJZING
VOORBEREIDING VAN HET REAGENS
De SpermMar Test IgG positieve en negatieve
controle zijn gebruiksklaar. Laat aanpassen aan
kamertemperatuur voor gebruik.
VERZAMELING EN VOORBEREIDING VAN
SPECIMEN
Het donor semen zou verzameld moeten worden door
masturbatie of door andere methodes aanbevolen
door de arts. Semen wordt bij voorkeur onderzocht
binnen 1 uur na ejaculatie.
PROCEDURE
1. Laat alle reagentia en specimen aanpassen aan
kamertemperatuur.
2. Was de motiele donor spermatozoa door ze
omhoog te laten zwemmen in het pH aangepast
EBSS medium (pH=7,4-7,5). Swim up moet worden
uitgevoerd in 5 ml glazen of steriele plastieken test
tubes met een ronde bodem op 37°C voor 45
minuten. Pas de sperma concentratie aan tot 20x106
sp/ml met medium (pH= 7,4-7,5).
3. Meng 50 microliter van control serum met 50
microliter van het gewassen motiele donor sperma
in een vrije well op de microtiterplaat. Incubeer 60
minuten op 37°C.
4. Plaats op een microscoop slide:
 10 microliter van het sperma-semen mengsel

 10 microliter SpermMar Test IgG latex partikels
 10 microliter SpermMar Test IgG Antiserum
5. Meng het staal en het latex reagens 5 keer met de
rand van een dekglaasje.
6. Meng het antiserum met het Latex reagens en staal
mengsel.
7. Het dekglaasje wordt op het mengsel geplaatst en
het mengsel wordt bekeken onder een
lichtmicroscoop gebruik makend van een 400x tot
600x vergroting (fase contrast of donkerveld
verlichting kunnen ook gebruikt worden om het
lezen van de slide te vergemakkelijken).
8. Lees de resultaten af na 2-3 minuten. Zoek voor
latex partikels aangehecht aan motiele
spermatozoa. Tel 100 spermacellen om het
percentage aan reactieve sperma te bepalen. Als er
geen aanhechting van de partikels aan sperma
wordt waargenomen, lees opnieuw na 10 minuten.
Opmerking: Bewaar het preparaat in een dampkamer
(bv. een petrischaal die een bevochtigd stukje
filterpapier bevat).Om verdamping tijdens incubatie
tegen te gaan, bedek altijd met parafilm.
RESULTATEN
Wanneer de test naar behoren is uitgevoerd, zal de
afwezigheid van sperma antilichamen getoond worden
door vrij bewegende spermatozoa die niet bedekt zijn
met latex partikels. De latex partikels zelf zullen
groeiende agglutinaten vormen, waarbij de reactiviteit
van de reagentia wordt bewezen. In de aanwezigheid
van sperma antilichamen gaan de spermatozoa
gedeeltelijk bedekt zijn met latex partikels. In sommige
gevallen kunnen de spermatozoa zelfs
geïmmobiliseerd zijn door het grote aantal van
aangehechte latex partikels.
» De SpermMar Test IgG Positieve Controle zou
80% of meer motiele spermatozoa bedekt met
latex partikels moeten opleveren.
» De SpermMar Test IgG Negatieve Controle zou
minder dan 40% bedekt met latex partikels
moeten opleveren.
BEPERKINGEN VAN DE METHODE
De indirecte SpermMar Test IgG kan enkel uitgevoerd
worden als motiele spermatozoa aanwezig zijn in het
semen.
BEWARING VAN HET REAGENS
Wanneer correct bewaard, zijn de SpermMar Test IgG
controle sera stabiel voor 18 maanden na de
productiedatum. SpermMar Test IgG reagentia
moeten bewaard worden tussen 2°C en 8°C wanneer
niet in gebruik.
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN
Alle humaan, organisch materiaal zou als potentieel
infectieus moeten gezien worden. Behandel alle stalen
alsof ze HIV of hepatitis kunnen overdragen. Draag
altijd beschermende kledij wanneer gewerkt wordt met
specimens.
Hoewel SpermMar Test IgG Positieve en Negatieve
Controle getest zijn voor HIV en hepatitis, moet de
gebruiker altijd beschermende kledij dragen wanneer
er met de control sera wordt gewerkt.
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