Effects of acupuncture and moxa treatment in patients with semen
abnormalities
Edson Gurfinkel, Agnaldo P. Cedenho, Ysao Yamamura, Miguel Srougi

Human Reproduction Division, Discipline of Urology, São Paulo Federal University, Paulista School of Medicine,
São Paulo, Brazil
Asian J Androl 2003 Dec; 5: 345-348

Keywords: acupuncture; Chinese traditional medicine; infertility; moxibustion; oligozoospermia;
teratozoospermia; semen

Abstract
Aim: To evaluate the effect of Chinese Traditional
Medicine, acupuncture and moxa treatment, on the
semen quality in patients with semen abnormalities.
Methods: In a prospective, controlled and blind study,
nineteen patients, aged 24 years ~ 42 years and
married for 3 years ~ 11 years without children with
semen abnormalities in concentration, morphology
and/or progressive motility without apparent cause,
were randomized into two groups and submitted to
acupuncture and moxa treatment at the therapeutic
(Study Group) and the indifferent points (Control
Group), respectively, for 10 weeks. Semen analyses
were performed before and after the treatment
course.
Results: The patients of the Study Group presented a
significant increase in the percentage of normal-form
sperm compared to the Control Group (calculated
U=16.0, critical U=17.0).
Conclusion: The Chinese Traditional Medicine
acupuncture and moxa techniques significantly
increase the percentage of normal-form sperm in
infertile patients with oligoastenoteratozoospermia
without apparent cause.

1. Introduction
It is known that men are responsible for 47 % of the
infertility problems. Despite the scientific medical
advances, 40% of the infertile patients who present
abnormal semen analysis remain with no definite
etiologic diagnosis, making the clinical treatment
limited and frustrating. On the other hand, some
authors have successfully treated patients with
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varicocele or prostatitis and semen abnormalities using
techniques of the Chinese Traditional Medicine. We
have proposed this prospective, controlled and blind
study on infertile patients presented semen
abnormalities in concentration, morphology and/or
progressive motility to evaluate if acupuncture and
moxa treatments could improve the semen
parameters.

2. Materials and methods
2.1 Patients
2.1.1 Inclusion criteria
Patients sought infertility treatment in the Human
Reproductive Division of the Department of
Gynecology and Discipline of Urology of the São Paulo
Federal University Paulista School of Medicine between
January 1999 and September 2000. Nineteen patients
without children were included with semen
abnormalities in concentration, morphology and/or
progressive motility detected in 2 semen analyses at
the Human Reproduction Laboratory of São Paulo
Federal University. They were otherwise healthy. The
patients were randomized into two groups: the Study
Group [n=9, aged 24 years ~ 43 years (mean 33.4
years) and married for 5 years ~ 11 years (median 7.6
years)] and the Control Group [n=10, aged 26 years ~
42 years (mean 31.6 years) and married for 3 years ~
8 years (median 6.1 years)]. The clinical investigation
was approved by the Institutional Review Board.
2.1.2 Exclusion criteria
Patients
with
sperm
concentration<5¡ֱ106/mL,
leukocytospermia, previous reproductive organ surgery
or usage of drugs acting on the genito-urinary tract
within 1 year were excluded.
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 כלים ושיטות.2
 פציינטים2.1
 קריטריונים להכללה2.1.1
Human פציינטים המחפשים אחר טיפולי פריון במחלקת
Reproductive Division of the Department of Gynecology and
Discipline of Urology of the São Paulo Federal University
 ועד ספטמבר1999  במהלך ינואר,Paulista School of Medicine
 ואשר יש להם בעיית זרע, פציינטים ללא ילדים19 .2000
,או כושר ניידות חלש/ מורפולוגיה ו,אבנורמלי מבחינת ריכוז
. מעבדות זרע במעבדות הפריון של האוניברסיטה2-נבדקו ב
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.( שנים7.6 : שנה )חציון11- ל5 בין
(31.6: )ממוצע26-42 : גיל, פציינטים10 :קבוצת הביקורת
.( שנה6.1 : שנים )חציון8- ל3 נשואים בין

.Institutional Review Board-צוות המחקר אושר ע"י ה

 קריטריונים למניעת השתתפות במחקר2.1.2
, אלף זרעונים500-פציינטים אשר ריכוז הזרע שלהם נמוך מ
 או שימוש בתרופות, ניתוח לשינוי מין,מיעוט תאי דם לבנים
.הפועלות על מערכת השתן בתוך שנה מיום המחקר נפסלו

 הטיפול.2.2

2.2 Treatment
2.2.1 Study Group
Patients of the Study Group were treated with classic
acupuncture and moxa (warming acupuncture points)
at the therapeutic points (Tables 1 & 2). Stainless steel
disposable needles (0.25 mm¡ֱ30 mm, Lautz
Company, Brazil) were used. Needle depth and
direction at each point were in accordance with the
acupuncture treatment fundamentals, obtaining
needling sensation (Teqi) at each point. Moxa was
applied up to the appearance of local erythema. For
this, the artemisia wool (Chinese National Medicines

 קבוצת מחקר2.2.1
פציינטים מקבוצת המחקר טופלו בשיטת האוקופנטורה
הקלאסית ובאמצעות מוקסה )המחממת את נקודות
 החוקרים.(2 & 1 האוקופנטורה( בנקודות הרפואיות )טבלאות
השתמשו במחטים חד פעמיות מפלדת אל חלד המקובלות
עומק הדיקור והכיוון.לטיפול באוקופנטורה מתוצרת ברזיל
בכל נקודה היו בהתאם לעקרונות הדיקור המקובלות לצורך
 עשה שימוש במוקסה עד.קבלת תחושת דיקור בכל נקודה
.להופעת אדמומיות מקומית של העור
לצורך כך נעשה שימוש בצמח המוקסה )ארטמיסיה( שנקנה
Chinese National Medicines and Health -בסין מ

and Health Products Imp. Exp. Corp. Human Branch,
Beijing, China) were used. Each session of treatment
consisted of 25 minutes of acupuncture and 20
minutes of moxibustion, twice a week. The whole
treatment course lasted 10 weeks. After the treatment
course, an additional semen analysis was performed
by a technician not knowing the details of the patient.
2.2.2 Control Group
The control patients had acupuncture and moxa
treatment performed at non-therapeutic indifferent
points. Four ventral acupuncture points, two over the
anterosuperior iliac spines and two over the
acromioclavicular regions and four dorsal moxa points,
two over the scapula and two over the posteroinferior
spine, bilaterally were selected. The procedure was
similar to those of the Study Group. Similarly, a semen
analysis was performed at the end of the course
2.3 Semen analysis
Semen samples were obtained by masturbation after 3
days ~ 5 days sexual abstinence. After 30 min of
liquefation at 37 ¡ז, semen analyses were performed
according to the laboratory manual of World Health
Organization, while the sperm morphology was
estimated as per Kruger et al. Analyses were
performed by two experienced technicians.
2.4 Statistical analysis

Products Imp. Exp. Corp. Human Branch, Beijing,
 דקות20- דקות של אוקופנטורה ו25  כל טיפול ארך.China

 לאחר הטיפול נעשתה. פעמיים בשבוע,של טיפול במוקסה
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.הנבדקים

 קבוצת הביקורת.2.2.2
קבוצת הביקורת עברו טיפולי דיקור ומוקסה בנקודות אשר
 נקודות4 .אינן נקודות דיקור רפואיות על פי הרפואה הסינית
 עמוד2- נקודות דיקור באזור עצם הכסל ו2 דיקור בבטן
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 אנליזה של תוצאות בדיקת הזרע.2.3
 ימי3-5  לאחר,דגימות של תאי זרע נתקבלו לאחר אוננות
 מעלות37- ב, דקות של התמוססות30  לאחר.התנזרות מסקס
 התבצעה בדיקת הזרע בהתאם לנוהל הבדיקות של,צלסיוס
 כאשר מורפולוגית,World Health Organization מעבדה בשם
 נעשתה אנליזה.(Kruger) הזרע נאמדה על פי מבחן קרוגר
. טכנאיות מעבדה מנוסות2 לזרע בידי

 אנליזה סטטיסטית2.4

The Wilcoxon Tests was used to compare the pre- and
post-treatment data and the Mann-Whitney test to
compare the two groups in relation to the calculated
percentage data. Nullity hypothesis rejection level was
set in 5 %.

 להשוואת הנתונים של לפניWilcoxon נעשה שימוש במבחן
Mann-Whitney  וכן נעשה שימוש במבחן,ואחרי הטיפול
להשוות בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת ולחשב את
.5%  אחוזי חוסר התוקף עמדו על.אחוזי הנתונים

D % = (Post - Pre) ¡ֱ100 %
Pre

D % = (Post - Pre) ¡ֱ100 %
Pre

3. Results
All patients completed the treatment, indicating a good
patient tolerance to the procedure. However, statistical
analysis was performed with 8 patients in the Study
Group. One was excluded on account of incomplete
seminal data.
The patients of the Study Group presented a
significant increase in the percentage of normal-form
sperm compared to the Control Group (Table 3). The
comparison of other pre- and post-treatment data

 תוצאות.3
 דבר המעיד על סבלנות טובה,כל הפציינטים סיימו א הטיפול
 אנליזות סטטיסטיות נבדקו, בכל אופן.של המטופלים לטיפול
 פציינט אחד הוחרג. פציינטים מקבוצת המחקר8 על
.מהסטטיסטיקות מאחר ולא סיים את הנתונים המקוריים
הפציינטים של קבוצת המחקר הציגו עלייה משמעותית של
. בהשוואה לקבוצת הביקורת.אחוז תאי הזרע הנורמאלים
.(3 )ראה טבלה
, ריכוז,השוואה בין נתונים אחרים של לפני ואחרי טיפול )נפח
 וכמות תאים עגולים( לא הראתה שינוי משמעותי בין,תנועתיות

. הקבוצות2

(volume, concentration, progressive motility and
number of round cells) did not show significant
differences between the two groups.

Table 1. Acupuncture points. (from: Zhao JS. Chinese Acupuncture and Moxibustion. Shanghai: Shanghai University of TCM Publishing
House. 2002; P 40-144).
E30 (Qichong)

R3 (Taixi)

E36 (Zu Sanli)

IG4 (Hegu)

BP6 (Sanyinjiao)

BP4 (Gongsun)

F3 (Taichong)

CS6 (Neiguan)

Table 2. Moxa Points. (from: Zhao JS. Chinese Acupuncture and Moxibustion. Shanghai: Shanghai University of TCM Publishing House. 2002; P 40144).

B23 (Shen Shu)

VC6 (Qi Hai)

VC 5 (Shimen)

PC46 (Qimen)
PC49 (Zigong)

B52 (Zhishi)

VC4 (Guanyuan)

P9 (Taiyuan)

B22 (San Jiao Shu)

VC3 (Zhongji)

B13 (Feishu)

VG4 (Mingmen)

B20 (Pishu)

B14 (Jue Yinshu)

B32 (Ciliao)

B21 (Weishu)

B15 (Xinshu)

Table 3. Patients with semen abnormalities in Control and Study Groups according to the percentage of normal-form sperm observed in the pre- and
post-treatment periods.

Mean
Median

Control
Pre

Post

∆%

10.00
1.50
7.00
4.00
4.00
4.50
5.00
1.00
7.00
4.00
4.80
4.20

3.00
1.00
7.00
3.00
5.00
7.00
0.30
1.00
0.70
3.00
4.00
3.00

-70.00
-33.30
0.00
-25.00
25.00
55.60
-94.00
0.00
-90.00
-25.00
-25.67
-25.00

Study
Pre

Post

∆%

1.50
7.50
4.00
2.00
6.50
6.00
4.00
6.50

7.00
8.00
6.00
2.00
8.00
8.00
4.00
5.00

366.67
6.70
50.00
0.00
23.08
33.33
0.00
-23.08

4.70
5.00

6.00
6.50

57.08
14.87

Wilcoxon Test
(Pre¡ֱPost)
Control
Study
Calculated T = 9.00
Calculated T = 2.50
Critical T = 3.00
Critical T = 1.00
Mann ¨C Whitney Test
(∆% Control¡ֱ∆% Study)
Calculated U = 16.00
Critical U = 17.00
∆% Control < ∆% Study
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