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  دهیچک
 ، را از علـل آن يکيدهد که  يمکاهش ها را  زان تحرک و زنده ماندن آنيم ، اسپرماتوزوايکاررفته جهت نگهدار ه بي مختلف انجماديها  روش:هدفنه و  يمز

 ي طـ يم اسپرم با محلول انجمـاد ي از تماس مستقيريم در جلوگيديد ينقش اپن مطالعه يدر ال ين دليمبه ه . دانند يم يم اسپرم با محلول انجماد    يتماس مستق 
  .فت ذوب مورد مطالعه قرار گر-اد اسپرم قبل و بعد از عمل انجمي تحرک و بقايرهاي متغي سهيق مقاي ذوب از طر–ند انجماد يآفر

ـ  بـه روش ش  )NMRI ( نـژاد ي سرموش سور۳۰م سمت راست يديد ي اپيمن مطالعه قسمت دي در ا:يبررسروش     يهـا   منجمـد شـدند امـا اسـپرم    يا شهي
به عنوان ها  آن يتحرک و بقا و ندشد قرارداده Co2درصد  ۵گراد و غلظت  ي سانتي  درجه۳۷ ي ساعت در دماكيم سمت چپ استخراج و به مدت     يديد ياپ

ـ   ي درصـد و ش ۱۸نـوز  يراف( يمحلول انجماد محتوي يتريل يليم ۵/۱  اپندورفي ها به لوله  اسپرم ي مانده يباق. ديگرد بررسيگروه شاهد      يرخـشک بـدون چرب
 ي  نمونـه يبـرا .  شديابيها ارز  اسپرمي بقاتحرک وو ذوب شدند  ، منجمد شدهي  ساعت هردو نوع نمونه۴۸بعد از . ند و منجمد شد هديمنتقل گرد  ) درصد ۳
ـ يشو در مح وتروژن و شستيها پس از استخراج از تانک ن ن صورت عمل شد که نمونهيم به ا يديد ياپ ـ د يط کشت اسپرم درون اپ  ذوب شـده  -م منجمـد يدي

  .استفاده شد) Tukey(و) ANOVA(هاي  ها از آزمون ز دادهيجهت آنال . مشابه روش باال عمل شد،استخراج و در ادامه
ـ ذوب شده در داخل  –  منجمديها  اسپرميزان بقايمن ين مطالعه نشان داد که بيج حاصل از ا  ي نتا :ها  افتهي ـ د ياپ ـ   ) ۹۷/۹ ± ۰۸/۷(م يدي ـ د يو خـارج از اپ   ميدي
ـ د ي درون اپي  منجمد شده يها   اسپرم ي  ن حرکت رو به جلو    يچن هم ). P >۰۵/۰(  اختالف وجود دارد   يدار يبه طور معن   ) ۳۴/ ۶۷ ± ۷/ ۸۶( و ) صـفر (م يدي

هـا در دوگـروه     اسـپرم يتحرک در جـا  .دار نبود ين دو گروه معنيمحاسبه شد که اختالف ب) ۲۹/۳±۵۵/۳(م يديد ي خارج از اپيها  اسپرمي  حرکت رو به جلو   
 وجود يدار ين دو گروه اختالف معنين ايجام شده نشان داد که ب   ان يز آمار يآنال.  بود ۲۱/۲۹ ± ۳۷/۱۰ و   ۷۸/۶ ± ۹۴/۴ب برابر يم به ترت  يديد يداخل و خارج اپ   

  ).>p ۰۵/۰ ( دارد
تر مطالعات  قيج دقيدن به نتاي رسين وجود برايبا ا.  اسپرم نداشته است رويي ذوب اثر محافظت–ند انجماد ي فرآيم طيديد يرسد که اپ يم به نظر :يريگ جهينت

  .انجام شود ديبا يشتريقات بيو تحق
  يشگاهيد آزماي، موش سفيا شهي انجماد ش، اسپرم،ميديد ياپ: يدي كلانواژگ
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  مقدمه
ن مختلـف جهـت     ي توسط محقق  يادي ز يها کنون تالش  تا     

 . آن صـورت گرفتـه اسـت       يهـا  انجماد اسپرم و بهبـود روش     
ـ  ي بـرا  ۱۹۴۹و همکارانش در سال      )Polge(گپول ن بـار   ي اول

ــا اســتفاده از ضــد  ــه انجمــاد اســپرم ب ــخ گليموفــق ب   سرول ي
ت لقـاح پـس از عمـل        ي با قابل  يانجماد اسپرم انسان  ). ۱(ندشد

ــاد ــ -انجمـ ــال پـ ــاه سـ ــدود پنجـ ــطي ذوب در حـ  ش توسـ
از آن  ). ۲(انجـام گرفـت    )Bunge(بـانج   و )Sherman(شرمن

 ي درک بهتـر رخـدادها     ي برا ياديقات ز يزمان تا به حال تحق    
 کـه   يمهنگا.  عمل انجماد صورت گرفته است     يجاد شده ط  يا

ـ آ يمن  يي اسپرم پا  ي محلول حاو  يدما ـ کر ،دي ـ  يهـا  ستالي خ ي
ـ  ب يع خـارج سـلول    يشوند که مـا    يم باعث   يخارج سلول  شتر ي

ن مـسئله   يـ ک حاصل از ا   يان اسمت يجه گراد يدر نت . ظ شود يتغل
چـه   چنـان  .شود يم يريگ باعث خروج آب سلول و عمل آب       

ع آب ياد باشد منجر به خـروج سـر   ي ز يليک خ يان اسمت يگراد
 درون  يهـا  توانـد غلظـت محلـول      يمن  ياشود و عالوه بر      يم

 سـلول مـضر   ين مسئله خود بـرا يش دهد که اي را افزا  يسلول
 يخ داخل سـلول يل  يگر اگر آب قبل از تشک     ي د ياز سو . است

هـا و    ب به ارگانـل   ي آس حتمال برداشته نشود ا   ي کاف ي  به اندازه 
هر چنـد زمـان   ). ۳( وجود خواهد داشت يتواسکلتون سلول يس
ن راه تـاکنون    يـ گذرد و در ا    يم يد اسپرم انسان   از انجما  ياديز
 حاصـل شـده و امـروزه در اکثـر مراکـز             يادي ز يها شرفتيپ

شـود امـا     يمل گوناگون منجمد    ي، اسپرم انسان به دال    ينابارور
 کـم  مثـل  خـاص آن   يهـا  يژگيل و يانجماد اسپرم موش به دل    

  نـسبت بـه آب،     يي پالسـما  ي غـشا  يريب نفوذپـذ  يبودن ضر 
و حساس ) ۴، ۵(يوانات اهلي نسبت به اسپرم حداشتن دم دراز

 ي حضور اسکلت سلولو) ۶(ي اسمزيها بودن نسبت به شوک 
 جهت مقابله با فـشار      يت کمتر يها قابل  خاص آن که به سلول    

  ).۷(ق استي تحقي  هنوز در مرحله،دهد يم ياسمز
 منجمـد شـده   يهـا  ت اسپرميفيمطالعات نشان داده است که ک     

ابـد کـه   ي يمـ  کـاهش  يدار يور معنـ پس از عمل ذوب بـه طـ   

خ يسرعت انجماد، سرعت ذوب، نـوع و غلظـت عامـل ضـد            
بنا به سرعت   ). ۸(رگذار باشند يثأن مسئله ت  يتوانند بر ا   يم… و

  ،)۹( چون انجماد آهـسته     هم ي مختلف يها کيعمل انجماد تکن  
ـ  ارا )Vitrification (يا شهيو انجماد ش  ) ۱۰( عيانجماد سر    ه ي
  اد ي زيلي خيها  که در آن از غلظتيا شهي شانجماد. شده است

ـ       يمها استفاده    خيضد   تـروژن ي در نيشود و نمونـه بـه طـور آن
 يشـود دارا   يمـ ور   غوطـه ) گـراد  ي سـانت  ي   درجه -۱۹۶( عيما

را از يز.  استي انجماديها گر روشي نسبت به ديني معيايمزا
ـ  يهـا  ستاليجاد شده توسط کر   يب ا يآس  و يخ داخـل سـلول    ي

 يخ خـارج سـلول  يالت يجاد شده توسط تشکي ايمزاثرات اس 
ــوگ ــ يريجل ــد يم ــرک و   ). ۱۱(کن ــاهش تح ــمک ــاي   زان بق

)Survival rate (يهـا  جه کاهش قدرت لقاح اسـپرم يو در نت 
قت شـده اسـت     ين حق يرش ا ي ذوب شده منجر به پذ     -منجمد

 تکامـل  يقبـول    بـه حـد قابـل   ي انجمـاد يهـا  که هنـوز روش   
   عمـل   ي اسـپرماتوزوا طـ    يغـشا  يکپـارچگ يحفـظ   . اند افتهين

ــاد  ــس–انجم ــار حي ذوب ب ــياتي ــت و از ب ــتن اي اس ــن رف ن ي
 يياز ســو. شــود يمــ منجــر بــه کــاهش تحــرک يکپــارچگي

ذوب  ممکـن   – از عمل انجماد يب ناشيت غشا به آس يحساس
خ متفـاوت   يک بودن آن بـه عوامـل ضـد        ياست بر حسب نزد   

ول از  م سـل  يز تمـاس مـستق    يقات گذشته ن  يدر تحق ). ۱۲(باشد
ـ  بـه عنـوان    يجمله سلول اسپرم با محلول انجماد      ک عامـل  ي

ن يـ ن در ا  يبنـابرا ). ۱۳(رسان به سلول مطرح شده است      بيآس
ـ      ميممطالعه تص  ـ د يگرفته شد تا نقش اپ  از  يريم در جلـوگ   يدي

ــستق ــاد يتمــاس م ــول انجم ــا محل ــديآ فري طــيم اســپرم ب   ن
رم  تحرک و زنده مانـدن اسـپ  ي سهيق مقاي ذوب از طر  –انجماد

  .رديگ  ذوب مورد مطالعه قرار–انجماد قبل و بعد از عمل
  

 یبررسروش 
ــ     ــد يروش اســتخراج اپ ــ در ام و اســپرميدي ــن تحقي   قي
ــوش ۳۰ ــر مـ ــف   سـ ــد آزماينرسـ ــور يشگاهيـ ــژاد يسـ   نـ

)Naval Medical Research Institute [NMRI] ( ــه ک
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ر و يــ ثابــت شــده بـود و از مرکــز تکث هـا   آنيقـدرت بــارور 
 ي جند ي دانشگاه علوم پزشک   يشگاهيوانات آزما ي ح ينگهدار

.  مورد مطالعه قـرار گرفتنـد  ، شده بودند  يداريشاپور اهواز خر  
بـه  .  هفته بود  ۱۲ تا ۸ن  ي ب مطالعه هنگام انجام     در ها سن موش 

 يهـا بـه روش دررفتگـ    م ابتدا مـوش   يديد يمنظور استخراج اپ  
با باز  در ادامه  وکشته شدند) Cervical dislocation( يگردن

ـ ) Caudal(يمکردن شکم قسمت د    ـ د ياپ . م برداشـته شـد   يدي
 ي اپندورف حاوي  م سمت راست بالفاصله درون لوله     يديد ياپ

 قرار داده BSAليتر  ميليدرگرم   ميلي۵داراي T6 محيط كشت 
 لولـه  ي وارهيـ ن ديسپس به کمک سرسوزن سرنگ انـسول   . شد

پـس از   . ندها خارج شو   م سوراخ سوراخ شد تا اسپرم     يديد ياپ
گـراد و   ي سانتي  درجه۳۷ط يآن نمونه در آنکوباتور تحت شرا 

ــد ۵ ــداري Co2 درص ــل ظرف  نگه ــا عم ــد ت ــ ش ــگ تي  يري
)Capacitation ( هـا بـه دو گـروه       سپس نمونه  رديصورت پذ

گـروه  (و انجمـاد   )بـه عنـوان گـروه كنتـرل     (منجمد نـشده  
 ،وني سـاعت انکوباسـ    يـك پـس از     .تقسيم شدند  )۱آزمايشي
ـ       يها  اسپرم يو بقا تحرک   ـ د ي خـارج شـده از اپ م سـمت   يدي

  . قرارگرفتيابيمورد ارز کروسکوپ معکوسيمراست توسط 
 ):۱گـروه آزمايـشي  (ديـديم   هاي خـارج اپـي      انجماد اسپرم 

 ي ک سمپلر به لولهي اسپرم به کمک ي محلول حاوي مانده يباق
درصد به همراه    ۱۸ رافينوز( ي محلول انجماد  ياپندورف حاو 

کـه   يطـور بـه    ديمنتقل گرد ) درصد ۳ بدون چربي  شيرخشك
.  باشـد ۱ به  ۱ اسپرم   ي به محلول حاو   ينسبت محلول انجماد  

ــه ــدت  ي لول ــه م ــدورف ب ــاي دق۲ اپن ــه در دم ــ آزمايق شگاه ي
در ادامـه   . خ برقرار شود  ين اسپرم و ضد   يقرارگرفت تا تعادل ب   

ن قرارگرفت و سپس ژترويقه در معرض بخار ني دق۱۰به مدت 
  ).۱۴(ديور گرد ع غوطهيوژن ماتريدر ن

  

قـسمت  : )۲گروه آزمايشي (ميديد يپ داخل ا  اه  اسپرمانجماد  
ــيد ــ   م ــد ياپ ــتخراج، درون  يدي ــس از اس ــپ پ ــمت چ   م س

 درصد بـه  ۱۸نوز  يراف (ي محلول انجماد  ياپندورف حاو  ي  لوله

قـرار داده شـد و بـه        )  درصد ۳ يرخشک بدون چرب  يهمراه ش 
تـا تعـادل بـين       قرارگرفـت    شگاهي آزما يقه در دما  ي دق ۲مدت  

 يقـه رو  ي دق ۱۰سپس بـه مـدت      . اسپرم و ضديخ برقرار شود    
ع ين مـا ژتـرو ي در نيـت  نها درتـروژن قـرار داده شـد و    يبخار ن 
  . دي ساعت منجمد گرد۴۸ور و به مدت  غوطه
 يتر از محلول حـاو    يکروليم ۱۰ مقدار   : تحرک اسپرم  يبررس

ها  حرک اسپرم قرار داده و تMakler chamber ياسپرم را رو
ـ ا  هب.  شد يابيکروسکوپ معکوس ارز  يمبه کمک    ن صـورت  ي

 سپس تعداد    شده تر محاسبه يل يليمها در هر     که ابتدا کل اسپرم   
) c( ، حرکت درجـا )a+b( حرکت رو به جلو    ي دارا يها اسپرم

 مورد ي خانه به طور تصادف    ۱۰موجود در   ) d( و بدون حرکت  
ورت درصد در فـرم    ج حاصل به ص   يشمارش قرارگرفتند و نتا   

 يزان بقايم يبررس  براي.مربوط به ثبت اطالعات نوشته شدند   
 و T6ط کـشت    ي از مح  يبيترک(پواسموالر  ي از محلول ه   اسپرم

 از محلـول    ين صورت که مقدار   يا   هب. استفاده شد ) آب مقطر 
ـ  در   ۲بـه    ۱پواسموالر به نسبت  ي اسپرم و محلول ه    يحاو ک ي

ـ   . شدند با هم مخلوط     يمتر يليم ۳۵ش  يد م سـاعت   يپس از ن
.  شـدند يکروسکوپ معکوس بررسيمها با     نمونه ،ونيآنکوباس

  ).۱۵(خورده بودند چي پيم دي زنده داراياسپرم ها
  

 سـاعت   ۴۸ پـس از     :م منجمد شده  يديد ي ذوب اپ  يچگونگ
 يبـرا . ديـ ن خـارج و ذوب گرد     ژترويتانک ن  انجماد، نمونه از  

ه در ي ثان۲۰دا به مدت  نمونه ابتي اپندورف حاوي ن کار لوله يا
 ۳۷قـه در آب گـرم   ي دق۲شگاه و سپس بـه مـدت    ي آزما يهوا

 ي محلـول انجمـاد    ،در ادامه . گراد قرار داده شد    ي سانت ي  درجه
د و عمـل    ي اپندورف خارج گرد   ي  ک سمپلر از لوله   يبه کمک   
ــست ــول و ش ــک محل ــه کم ــو ب ــشت  ش ــيط ك   دارايT6  مح

 ي فاصـله . گرفتدو بار صورت     BSAليتر   ميلي درگرم     ميلي ۵
ـ      ي دق ۲شو  و   هر بار شست   يزمان ن اسـپرم و    يقه بود تا تعـادل ب

ط کشت يان با افزودن مح يپا در.  حاصل شود  يمحلول انجماد 
T6 ــي۵ داراي ــرم   ميل ــيدرگ ــر  ميل ــ BSAليت ــه اپ ــد يب م يدي
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   يكشو داده شده آن را سوزن سوزن نموده و به مدت      و شست
هـا را از     اسـپرم سـپس   . ون قرارگرفـت  يساعت مورد آنکوباسـ   

  . قرارگرفتنديابيتحرک و زنده بودن مورد ارزلحاظ 
  

 ساعت  ۴۸ نمونه پس از     : ذوب اسپرم منجمد شده    يچگونگ
ـ  ثان۲۰تروژن خـارج شـده، بـه مـدت        يانجماد از تانک ن    ه در ي

 ۳۷قه در آب    ي دق ۲شگاه قرارگرفت سپس به مدت      ي آزما يدما
جمادي حـاوي   به محلول ان  .  شد يگراد نگهدار  ي سانت ي  درجه

  گـرم بـر    ميلي۵داراي T6 اسپرم حجمي برابر از محيط كشت 
 ۱۰ بـه مـدت  وشـو   جهت شستافزوده شد و BSA  ليتر ميلي

پـس از اتمــام عمــل  . ديــفوژ گردي سـانتر ۲۵۰۰دوردقيقـه بــا  
ل شد که در ادامه کـار      يک پالک در ته ظرف تشک     يفوژ  يسانتر

 ۵ وT6  ط کـشت يمح پالک برداشته شد و به آن يمحلول رو
 يـك  و بـه مـدت   گرديـد افـزوده  BSA  ليتر  ميليدرگرم  ميلي

هـا از    پـس از آن اسـپرم     . ون قرارگرفت يساعت تحت انکوباس  
  . شدنديابينظر تحرک و بقا ارز

  

نوز به  ي گرم راف  ۸/۱ن منظور   ي به ا  :يه محلول انجماد  يطرز ته 
ـ ي گرم ش۳/۰همراه   ۱۰در ) Skim milk(يرخشک بدون چرب

 و هشدگراد حل    ي سانت ي  درجه ۶۰ در دماي   مقطر تر آب يل يليم
پس . ديفوژ گرديقه سانتري دق۱۵ به مدت g  ۱۰۰۰۰با سرعت

برداشته شد ) Supernatant (ييفوژ، محلول روياز عمل سانتر
لتـر  ي و به کمک پمپ خـال ف       يکرومتريم درصد ۴۵لتر  يو با ف  

ـ گرد ـ  تهيدر ادامــه محلـول انجمــاد . دي ه شــده بـه صــورت  ي
Aliquot ي  درجــه-۴ ي اپنــدورف در دمــا يهــا در لولــه 

  ).۱۶( شدينگهدار گراد يسانت
 و آب مقطـر بـه       T6ب محلول   ياز ترک : پواسموالريمحلول ه 

. پواسموالر استفاده شـد   ي محلول ه  ي  هي جهت ته  ۱ به   ۱نسبت  
هـا مـورد اسـتفاده      اسپرماتوزواي بقا ين محلول جهت بررس   يا

  ).۱۷،۱۵(قرارگرفت
  

ـ ممـون   جهت آز : يروش آمار     مختلـف از  يهـا  ن گـروه يانگي
  

  با توجه  . استفاده شد ) ANOVA( انسيز وار ي آنال يآزمون آمار 
ـ  ي  سهيـ ن آزمـون جهـت مقا     يدار بودن ا   يبه معن   ين گروهـ  ي ب

ــوک  ــون تـ ــا از آزمـ ــد ) Tukey (يمتعاقبـ ــتفاده شـ    .اسـ
  

  ها یافته
 يهـا   اسپرم ي اطالعات الزم در مورد حرکت و بقا       ي  هيکل     

ن ينگيـا م .ورده شـده اسـت     آ ۱مورد مطالعه، در جدول شماره    
 منجمد شده در داخل يها ها در گروه کنترل، اسپرم  اسپرميبقا

 و ۹۷/۹±۰۸/۷،  ۷۵/۷۸±۰۱/۱۳ب  يـ م بـه ترت   يديد يو خارج اپ  
 انجام شده نـشان داد کـه        يز آمار يآنال .باشد يم ۸۶/۷±۶۷/۳۴

ـ   کنترل و خا   يها ان گروه يم يدار ياختالف معن  ـ د يرج اپ م يدي
)۰۰۰/۰P=( ،ــام ــروهي ــا ن گ ــيه ــرل و درون اپ ــد ي کنت م يدي
)۰۰۰/۰P= (  ـ       يهـا  ان گـروه  يمو ـ د ي خـارج و داخـل اپ م يدي
)۰۰۰/۰P= ( ن حرکت رو بـه جلـو در سـه     يانگيم. وجود دارد

 و صـفر  ۲۹/۳±۵۵/۳،  ۲۹/۳۰±۳۳/۱۵ب  ياد شده به ترت   يگروه  
 اخـتالف    انجام شده نـشان داد کـه       يز آمار يآنال. به دست آمد  

ــ ــيدار يمعن ــروهي ب ــا ن گ ــ يه ــارج اپ ــرل و خ ــد ي کنت  ميدي
)۰۰۰/۰P= (    ـ د يو کنترل و درون اپ وجـود  ) =۰۰۰/۰P(م  يدي

ـ      يها ان گروه يماما  . دارد ـ د ي داخل و خـارج اپ م اخـتالف   يدي
هـا    اسپرميتحرک درجا ).=P ۳۴۴/۰(مشاهده نشد يدار يمعن

ـ   در سه گـروه کنتـرل، خـارج و        ـ د يداخـل اپ ـ ترت م بـه يدي ب ي
 محاسبه شـد  ۷۸/۶±۹۴/۴  و۲۹/ ۳۷/۱۰±۲۱،   ۲۱/۱۲±۷۲/۳۴

 ميديد ي کنترل و درون اپ يها ان گروه يم يدار يکه اختالف معن  
)۰۰۰/۰P= (م يديــد ي داخــل و خــارج اپــ  يهــا و گــروه
)۰۰۰/۰P= (کنترل و يها ان گروهيماما اختالف  .وجود داشت 

 يهـا  زان اسـپرم يم .)=۰۷۰/۰P(دار نبود   يم معن يديد يخارج اپ 
ب برابـر   يـ دست آمده در سه گروه فـوق بـه ترت          هرمتحرک ب يغ

در .  محاسبه شد۵/۹۳±۰۰/۵و  ۴۵/۱۲±۸۴/۶۶، ۸۷/۱۳±۸۶/۳۴
ها به صورت دو به   ن گروه ي ب يدار ين خصوص اختالف معن   يا

  ).=۰۰۰/۰P(دو مشاهده شد
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   ذوب شده در سه گروه مورد مطالعه– منجمد يها زان بقا و تحرک اسپرميم: ۱جدول
  

  رمتحرکي غيها  درصد اسپرم  درصد تحرک درجا   درصد تحرک رو به جلو  زان بقا يم درصد   ها گروه

  ۸۶/۳۴±۸۷/۱۳  ۷۲/۳۴±۲۱/۱۲  ۲۹/۳۰±۳۳/۱۵  ۷۵/۷۸±۰۱/۱۳  گروه کنترل
  ۸۴/۶۶±۴۵/۱۲٭  ۲۱/۲۹±۳۷/۱۰٭  ۲۹/۳±۵۵/۳٭  ۶۷/۳۴±۸۶/۷٭  ميديد يخارج اپ
  ۵/۹۳± ۰۰/۵ ٭٭  ۷۸/۶±۹۴/۴ ٭٭  ۰۰۰/۰ ± ۰۰۰/۰ ٭٭  ۹۷/۹±۰۸/۷ ٭٭  ميديد يداخل اپ

  

  .) >۰۵/۰p ( دهديمدار با گروه كنترل را نشان  ي٭ اختالف معن
  .) >۰۵/۰p ( دهديمم را نشان يديد ي دار با گروه كنترل و گروه خارج اپي٭٭ اختالف معن

  
  بحث
 انجمـاد   ي  ق نشان داد که پروسه    ين تحق يج حاصل از ا   ينتا     

دهـد و   يمـ ر قرار يها را تحت تأث  اسپرميهم حرکت و هم بقا   
 درصـد  ۵۰ ذوب شده را تا حدود       – منجمد يها حرکت اسپرم 

انـد کـه حرکـت        از محققان اثبات کرده    يبعض. دهد يمکاهش  
 از انجمـاد و  يب ناشـ يژه اسپرم موش در برابر آس   ياسپرم به و  

از دسـت دادن  ). ۶ ،۱۳(ار حـساس اسـت  ي بـس  ،يشوک اسمز 
 ذوب ممکـن  –آن پس از انجماد  ا کاهش   ي حرکت در اسپرم و   

ژن در اسـپرم    ي آزاد اکـس   يهـا  کـال ياست مربوط به تجمع راد    
دان در اسـپرم و     ياکـس  ي آنت يها ستمي س يعيدر حالت طب  . باشد

ـ  آن وجـود دارد کـه موجـب پ         ي در غـشا   احتماال  از  يريشگي
ـ      يمـ  آزاد   يهـا  کـال يتجمع راد  ـ  در جريشـود امـا از طرف   ان ي

 که در نرمال کردن يمي آنزيها ستمي از سي ذوب بخش –انجماد
ـ  بيژن نقش دارد تخر ي آزاد اکس  يها کاليراد و ) ۱۸( شـود  يم

 يهـا  تي مهم از دست دادن فعاليها  از علت يکيتواند   يمن  يا
ــاد ــپرم پـــس از انجمـ ــد). ۱۹( ذوب باشـــد–اسـ ن و يموحـ

قات خود مشاهده کردند کـه انجمـاد        يدر تحق ) ۱۴(همکارانش
ـ  IVمتحرک با درجه     يها باعث کاهش تعداد اسپرم    . شـود  يم

 بـا   يهـا  اسـپرم تعـداد   ز مشاهده شد که     ي حاضر ن  ي  در مطالعه 
ـ     يحرکت پ  در  ابـد و  ي يمـ  کـاهش    يدار يشرونده به طـور معن

ش ي افزا يدار يرمتحرک به طور معن   ي غ يها  اسپرم  تعداد عوض
ن که مطالعات نـشان داده اسـت کـه در           يبا توجه به ا    .ابدي يم

دارد جهـت انجمـاد اسـپرماتوزوا از     اسـتان ي انجماد يها روش
   اسـتفاده   درصـد  ۳رخـشک   ي بـه همـراه ش     درصـد  ۱۸نوز  يراف
. ن محلـول اسـتفاده شـد      يز از ا  ين مطالعه ن  يدر ا ) ۱۳( شود يم

 اسپرماتوزوا به دست آمد نشان داد   ي بقا ي  نهيم که در ز   يجينتا
ـ      –زان در گروه منجمد   يمن  يکه ا  ـ د ي ذوب شده خـارج اپ م يدي

ن يابد که اي يم کاهش يدار يکنترل به طور معن   نسبت به گروه    
 محققـان مطابقـت دارد     يبرخـ ج حاصـل از کـار       يجه با نتا  ينت
 صـورت   مطالعه حاصل از    ي  جهيسه با نت  ي در مقا  يلو) ۱۴،۱۳(

ـ  يد صـدوق  ي شـه  يگرفته در دانشگاه علـوم پزشـک       ) ۲۰( زدي
ن يتواند به ا يمن تفاوت  يالبته ا . دهد يم کاهش را نشان     ياندک

 ي صورت گرفته در دانشگاه مذکور رو      ي  ل باشد که مطالعه   يدل
ترات ي فروکتوز، گلوکز، ن   ي و با محلول انجماد    ي انسان ي  نمونه

ـ  اي مرغ انجام گرفته و همه  تخم ي سرول و زرده  يم، گل يسد ن ي
 مورد توجـه  ،جهيرگذار بر نتيتوانند به عنوان عوامل تأث     يممواد  

 مشخص  يذشته به خوب  ن مطلب در مطالعات گ    يا .واقع شوند 
 بـر  ي و نوع محلول به طور مؤثر    ي سلول ي  شده است که گونه   

ـ   –ت سـلول منجمـد      يفيک ـ در ا). ۲۱(ر دارديثأ ذوب شـده ت ن ي
 يهـا   اسـپرم ين مشخص شد که تحرک و بقـا  يق هم چن  يتحق

 يهـا  سه بـا گـروه    يم در مقا  يديد ي ذوب شده درون اپ    –منجمد
دهـد   يما نشان    ر يريم و کنترل کاهش چشمگ    يديد يخارج اپ 

رون يـ  حرکت رو به جلو که در دو گروه درون و ب      يبه استثنا (
 ين نکته ضـرور ي ذکر ا  .)ستيدار ن  ين تفاوت معن  يم ا يديد ياپ
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 يم با اسپرم در گروه انجمـاد      يديد ي بافت اپ  ياست که همراه  
ـ د يدرون اپ  ـ  سـاختار نمونـه را در مقا       يدگيـ چيم پ يدي سه بـا   ي

 کـه  يمرا هنگـا يـ سـازد، ز  يمـ دتر اي ز يي اسپرم به تنها   ي  نمونه
 يماً و بدون واسطه در تماس با محلـول انجمـاد          ياسپرم مستق 

ر ي در صـورت نفوذپـذ     يرد آب و محلـول انجمـاد      يگ يمقرار  
ـ بودن آن تنهـا از        سـلول اسـپرم خواهنـد    ي غـشا ي هيـ ک الي

م در محلول يديد ياما با قراردادن اپ. گذشت تا به تعادل برسند   
دن ي بـه تعـادل رسـ    ي بـرا  يل انجمـاد  ، آب و محلـو    يانجماد

ـ باشند و ا يم يبافت  و ي سلول ين غشا يازمند عبور از چند   ين ن ي
ا يـ دن آب و محلول و يشود که به تعادل رس يمموضوع باعث   

  .خارج ساختن آب از سلول با مشکل مواجه شود
ـ د به آن اشاره کرد اي که بايگري د ي  نکته د ين اسـت کـه شـا   ي

 يت آمده در ارتباط با تحرک و بقـا ج به دس يل نتا ي از دال  يکي
م، نوع و غلظت    يديد ي ذوب شده درون اپ    – منجمد   يها اسپرم

نوز ي راف درصد ۱۸غلظت  .  استفاده شده باشد   يمحلول انجماد 
ک غلظـت اسـتاندارد   يرخشک اگر چه به عنوان   ي ش درصد ۳و

نكته ن يد ا يشود اما نبا   يم به کار گرفته     ي انجماد يها در روش 
ـ که ا رفت  را ناديده گ    انجمـاد اسـپرم در      يهـا بـرا    ن غلظـت  ي

 و بدون واسطه در تماس با عامـل     يي است که به تنها    يطيشرا
 انجـام شـده   ي ن که در مطالعـه يرد، حال ايگ يم قرار   يانجماد

سازد  يمط را کامالً متفاوت     يم شرا يديد يمداخله دادن بافت اپ   
رخشک ينوز و شي کارآمد ساختن اثر رافيرسد برا يمو به نظر   

از است ي نيشتريها و زمان ب د به غلظتيط جديبا توجه به شرا
 و متعاقـب آن از  هتا امکان خـروج آب از سـلول فـراهم شـد      

ـ  به عنـوان     يخ داخل سلول  يل  يتشک رسـان   بيک عامـل آسـ    ي
جـاد شـده   يک ايرود فـشار اسـمت   يمـ  احتمال . شود يريجلوگ

 که  يطي در شرا  درصد ۳رخشک  ي و ش  درصد۱۸نوز  يتوسط راف 
 نباشد کـه بتوانـد      يم احاطه شده به حد    يديد ياسپرم توسط اپ  

ن صورت يت کند، به ايرون هدايآب درون سلول اسپرم را به ب
 يم درون محلول انجماديديد يکه به هنگام قرارگرفتن بافت اپ   

ـ      يها در ابتدا سلول   ـ د ي خـود بافـت اپ م کـه در مجـاورت    يدي

جاد شـده  ي اکير فشار اسمتيثأک با محلول هستند تحت ت  ينزد
از است تا فـشار  يدهند و به دنبال آن ن يمآب خود را از دست   

ابد تا بتواند   يش  ي افزا ي بافت به حد   يها ک درون سلول  ياسمت
ر قرار داده و منجر به      يثأ درون لومن خود را تحت ت      يها سلول

ن ين امکان وجود دارد که چن     يحال ا . ها شود  خروج آب از آن   
ـ  محلـول و     نيي بنا به غلظت پا    يتيوضع    يا عـدم زمـان کـاف      ي

 آب در درون سلول اسپرم ياديامده است و مقدار ز   ي ن وجود  به
ب بـه  ي ذوب باعث آس–به دام افتاده که به هنگام عمل انجماد        

  . سلول شده است
م اطراف اسپرم ممکن يديد يکه وجود بافت اپ نيگر ا ي د ي  نکته

 نموده ق عملي ذوب به عنوان عا–است به هنگام عمل انجماد     
ـ ار مهم اسـت دچـار تغ   ي ذوب را که بس    -و سرعت انجماد     ر يي

  . ساخته باشد
  

  گیري نتیجه
 يهــا رســد کــه انجمــاد اســپرم يمــدر مجمــوع بــه نظــر      

ـ    ي به همراه  يشگاهيد آزما يسف موش ـ د ي بافـت اپ م کمـک   يدي
 ذوب شده نکـرده  – منجمد يها ت اسپرميفي به بهبود ک يچندان
ـ  ا ي  در ادامـه  شـود كـه      ي م شنهاديپبنابراين  . باشد  ،ن مطالعـه  ي

 ي انجمـاد  يهـا  روش در مـورد     يتر شتر و گسترده  يمطالعات ب 
  .  انجام شودي انجماديها انواع محلولگر يد
  

  ر و تشکریتقد
ـ  ايها نهي هز ي  هيکل      ي  قـرارداد شـماره  ين طـرح بـر مبنـا   ي

 يقـــاتي تحقي  از بودجـــه۱۷/۱/۱۳۸۴پ مـــورخ /۱۴۶/۲۰/۸
ن شده اسـت کـه    يمأشاپور ت   يجند  نشگاه دا يمعاونت پژوهش 

 تـشکر و    يله نگارندگان از معاونت محترم پژوهش     يوس  اين   هب
  .       ندينما يم  يقدردان

  
  
  



 دكتر عليقلي سبحاني و همكاران 
 

  ۸۵زمستان ,  ۵۷شماره , ۱۴دوره , مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

۷

  منابع
  

1- Polge C, Smith AU, Parkes AS.Survival of spermatozoa after vitrification and dehydration at low 

temperature. Nature. 1949; 69: 626-627. 

2- Bunge RG, Sherman JK. Fertilizing capacity of frozen human spermatozoa. Nature. 1953; 127: 767-8. 

3- Mazur P, Leibo SP, Chu Ehy. A two factor hypothesis of freezing injury. EXP Cell Res. 1972; 71: 

345-355. 

4- Wakayama T, Whittingham DG, Yanagimachi R. Production of normal offspring from mouse oocytes 

injected with spermatozoa cryopreserved with or without cryoprotection. J Reprod Fertil. 1998; 112: 11-17. 

5- Songasason N, Betteridge KJ, Leibo SP. Birth of live mice resulting from oocytes fertilized in vitro with 

cryopreserved spermatozoa. Biol Reprod. 1997; 56: 143-152. 
6- An TZ, Lwakiri M, Edashige K, Kasai M. Factors affecting the survival of frozen–thawed mouse 

spermatozoa. Cryobiology. 2000; 40: 237-249. 

7- Esther EN, Kathleen A, Bayard TS. Water permeability of the mouse sperm plasma membrane and 

activation energy are strongly dependent on interaction of the plasma membrane with the sperm 

cytoskeleton. Biol Reprod. 1987; 31: 234-240. 
8- Tao J, Du J, Kleinhans FW. The effect of collection temperature, cooling rate and warming rate on 

chilling injury and cryopreservation of mouse spermatozoa. J Reprod Fertil. 1995; 104: 231-239. 

9- Critser JK, Huse –Benda AR, et  al. Cryopreservation of human spermatozoa. I: Effect of holding 

procedure and seeding on motility, fertilizability, and acrosomal reaction. Fertil Steril. 1978; 47: 656- 663. 

10- Sherman JK. Improved methods of human spermatozoa by freezing and freez-drying. Fertil Steril. 1963; 

14: 49-64. 

11- Fahy GM. Vitrification in low temperature biotechnology: Emerging application and engineering 

contributions. Mc Grath, JJ and diller KR; Eds 98,1989. 

12- Coonel MO, Mcclure N, Lewis SEM. The effect of cryopreservation on sperm morphology, motility and 

mitochondrial function. Hum Reprod. 2002; 17(3): 704-409. 
13- Nishizono H, Shioda M, Takeo T, Irie T, Nakagata N. Decrease of fertilizing ability of mouse 

spermatozoa after freezing and thawing is related to cellular injury. Biol Reprod. 2004; 71: 973-978. 

 ياخته.  ذوب شده موش- اسپرم منجمديخ متفاوت بر قدرت بارورسازياثر دو ضد. يتق يحي الطر،اليل يم حات،منصوره ني موحد-۱۴
  .۱۷-۲۲ صفحات: ۶ه، شمار۱۳۸۱

ات اسـپرم بـا   يـ  حي بررسين برايک روش نوي. محمد ي مردان،نيمحمدحس ينصر اصفهان، ميابراه يارياسفند، روشنک ي ابوتراب -۱۵
  .۱۷-۲۲ صفحات : ۹ شماره ؛۱۳۸۰ ياخته . MTTاستفاده از 



 ديديم خارج اپي و  دروني هاي منجمد ذوب شده ي اسپرم ي تحرك و بقا مقايسه

  ۸۵زمستان ,  ۵۷شماره , ۱۴دوره , مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

۸

16- Tada N, Sato M, Yamanoi J, Ogawa S. Cryopreservation of mouse spermatozoa in the presence of 

raffinose and glycerol. J Reprod Fertil. 1990; 89: 511-516. 

17- Sallam HN, Farrag A, Agameya AF. The use of a hypo-osmotic swelling test for the selection of viable 

ejaculated and testicular immotile spermozoa in ICSI. Human Reprod. 2001; 16: 272-276. 

18- Storey BT, Alvarez JG. Peroxidation damage to cryopreserved sperm is consequent to partial 

inactivation by superoxide dismutase induced by freeze thaw process. J Androlol. 1992; 3: 18-24. 

19- Keel BA. Effects of cryopreservation on motility characteristics of spermatozoa. J Reprod Fertil.  

19981; 81: 213- 220. 

ـ  ير انجماد سريثأ ت.صادقو يادگاري ،يمحمد عل  يلي خل ،يمرتض ي انور -۲۰   اختـه ي. پرم اسـ ي و بقـا ي مورفولـوژ ،يع بر قـدرت حرکت
  .۱۹۱-۱۹۵ صفحات : ۸شماره ; ۱۳۷۹

21- Yoshida M. Conservation of sperms: current status and new trends. Anim Reprod Sci. 2002; 

60(61): 349-355. 




