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Abstract
Infertility is now a common problem for couples and half of it is due to male infertility, so maintaining
sperm parameters and its chromatin are important for successful fertility. Various factors such as
temperature, storage duration, and different methods of sperm storage, including cryopreservation, affect
these sperm parameters and fertility. Different methods of sperm storage have advantages and
disadvantages; among which cryopreservation is the most common method of long-term storage of sperm;
maintaining fertility over a longer period. However, sperm fertility in this method is lower than fresh sex
fluid. Despite the problems of freezing, cryopreservation advantages outweigh its disadvantages and it is an
important tool for sperm storage in clinics of infertility. We searched the PubMed database. In our study,
there is a combination of terms related to temperature and storage time as well as different methods of
sperm storage and fertility parameters. The search was performed using Advanced Search Builder and the
keywords were found in "Title or Abstract". In this study, we reviewed the effects of temperature, storage
duration, and different storage methods on sperm parameters and its chromatin to determine the optimal
conditions and methods for sperm storage.
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چکیده
امروزه ناباروری یکی از مشکالت شایع برای زوجین محسوب میشود و نیمی از علل آن مربوط به مردان است .حفظ پارامتر های اسپرم و
کروماتین آن در آزمایشگاه برای باروری موفقیت آمیزاین زوج ها ازاهمیت خاصی برخوردار است .عوامل متعددی از جمله دما ،مدت زمان و روش
های مختلف نگهداری اسپرم بر روی پارامتر های اسپرم و کروماتین آن موثر هستند .روش های مختلف نگهداری اسپرم هر یک دارای مزایا و
معایبی هستند،از میان این روش ها انجماد شایع ترین روش است که قابلیت بارورسازی اسپرم را در یک دورة زمانی طوالنیتر حفظ میکند.
اگرچه باروری اسپرم ها در این روش ،در مقایسه با مایع جنسی تازه کمتر است اما مزایای این روش از معایب آن بیشتر بوده و هنوز به عنوان ابزار
مهمی برای نگهداری اسپرم در کلینیک های ناباروری مطرح است .ما با استفاده از پایگاه داده  PubMedبه انجام جستجو پرداختیم .درمطالعه
ما ،ترکیبی از اصطالحات مرتبط با دما و مدت زمان نگهداری و هم چنین روش های مختلف ن گهداری اسپرم و پارامتر های باروری وجود
دارد.جستجو با استفاده از Advanced Search Builderانجام شد وکلمات کلیدی در "عنوان یا چکیده" یافت شدند .این مطالعه ،مروری
براثرات دما  ،مدت زمان و روش های مختلف نگهداری بر پارامتر های اسپرم و کرماتین آن می باشد تا بتوانیم شرایط و روش های بهینه برای
نگهداری اسپرم را دریابیم.
واژگان کلیدی :ذخیره سازی اسپرم ،دمای نگهداری ،نگهداری طوالنی مدت ،منجمد کردن
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مقدمه

 Builderانجام شد وکلمات کلیدی در "عنوان یاچکیده"

اسپرم و کروماتین آن ساختار ویژه ای دارند که با

یافت شدند .با انتخاب مقاالتی که به زبان انگلیسی و

دیگرسلولهای بدن متفاوت می باشند( . )1اسپرم سلولی با

فارسی در مورد کلمات کلیدی نوشته شده اند ،بازدیدها را

کارکرد پیچیده است و جهت حصول به باروری دستخوش

فیلترکردیم که براین اساس درفاصله سالهای-2019

تغییرات متعددی میگردد(.)2

1981مقاله قابل بررسی بود .ازمقاالت مروری ،ازقسمتهای

 DNAاسپرم پستانداران متراکم ترین DNA

تئوری و نتیجه گیری های کلی آن برای این مقاله

یوکاریوتیک است که حداقل  6بار متراکم تر از DNA

حاضراستفاده شد .یافته های غیرازمقاله مانندکنفرانس

سلولهای میتوتیک می باشد .این درجه باالی تراکم

ونظرسنجی نیزحذف شدند و آن هاییکه باموضوع مرتبط

در  ،DNAدر اثر پیوند شدن پروتئین هایی به نام

نبودند از مطالعه خارج شدند.

پروتامین ها بجای هیستون ها با زنجیره  DNAبوجود
می آید و در نتیجه کروماتین اسپرم به جای ساختار

يافته ها

نوکلئوزوم  ،نظمی خطی و پهلو به پهلو پیدا می کند.

ارتباط پارامترهای اسپرمی و کروماتین آن با دما

این  DNAمتراکم می تواند درمقابل فاکتورهای شیمیایی

ومدت زمان نگهداری در موجودات مختلف:

و محیطی مقاومت کند ( .)3با چنین پیش فرضی بنظر

واضح است که اسپرم نیز همانند دیگر سلول های بدن در

میرسد که تخریب هسته اسپرم میتواند نسبت به تخریب

جسد حیوانات مرده،سرانجام رو به انحطاط می رود ولی

غشاﺀ و ارگانل های اسپرم به تاخیر بیفتد ( .)4در این

دمای نگهداری آن در حفظ پارامترهای اسپرمی و کیفیت

صورت ممکن است بازیابی اسپرم از اپیدیدیم بعد از

کروماتین آن مهم است  .مطالعه انجام شده در این زمینه

مرگ،ابزاری قوی برای حفظ مواد ژنتیکی باارزش باشد و

نشان می دهد که اسپرم های زنده ناحیه اپیدیدیم موش

نگهداری کوتاه مدت اسپرم بدون انجماد میتواند از کاهش

های مرده ای که  24ساعت در دمای اتاق نگهداری شده

تحرک و باروری آن جلوگیری کند (.)5،6

اند،در محیط آزمایشگاه میتوانند حداقل  30درصد
اووسیت ها را بارور کنند (.)7

روشها

آن ( )Anو همکاران موش های مرده را برای دوره های

مطالعه حاضر ،یک مطالعه مروری می باشدکه به بررسی

زمانی مختلف در یخچال نگهداری کرده و بقاﺀ اسپرم های

تأثیر دما و مدت زمان نگهداری اسپرم و هم چنین روش

ناحیه اپیدیم آن ها را بوسیله لقاح آزمایشگاهی ،کشت و

های مختلف نگهداری بر پارامتر های اسپرم و کرماتین آن

انتقال جنین بررسی کردند .این محققین دریافتند که

می پردازد .تمام مراحل تحقیق اعم ازجستجو ،انتخاب

اسپرم های موش پس از  5روز نگهداری در دمای 4-6

مقاالت وارزیابی کیفی درمورد آن صورت گرفته است و

درجه سانتی گراد،میتوانند  21درصد اووسیت ها را بارور

جمع آوری اطالعات ازپایگاههای معتبرعلمی ،Pubmed

کنند و نیز اسپرم های بدست آمده از نوعی موش هیبرید

 Scopusو همچنین موتورجستجوی Google

بعد از  7روز نگهداری در دمای  4-6درجه سانتی گراد می

 Scholarبراساس کلیدواژه ها انجام شده است.

توانند  39درصد اووسیت ها را بارور کنند (.)8

در مطالعه حاضر ،ترکیبی ازاصطالحات مرتبط با دما و

کیشیکاوا ( )Kishikawaو همکاران حرکت ،بقاﺀ و

مدت زمان نگهداری و هم چنین روش های مختلف

باروری اسپرم های اجساد موش که در دمای  4درجه

نگهداری اسپرم و پارامتر های آن با میزان باروری وجود

سانتی گراد نگهداری شده بودند را بررسی کردند .آن ها

دارد .جستجو با استفاده از Advanced Search

نشان دادند که  10روز پس از مرگ موش حدود  30درصد
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اسپرم های جمع آوری شده زنده بودند اما توانایی آن ها

صورت گرفته روی سگ ،طوالنی کردن نگهداری اسپرم آن

در باروری اووسیت ها در آزمایشگاه محدود شده بود .با

در دمای  5درجه سانتی گراد باعث آسیب به غشای

این وجود نشان دادند در صورت تزریق اسپرم ها به داخل

پالسمایی ،آکروزوم و  DNAمیشود (.)15

اووسیت میزان باروری باالی  80درصد می باشد .از طرف

در مطالعات اخیر قبلی هم مشاهده شده که برای نگهداری

دیگر،اسپرم های غیر متحرک بازیابی شده حتی تا  20روز

طوالنی مدت اسپرم و حفظ پارامتر های اسپرمی دمای 4

پس از مرگ نیز قادر به تولید جنین های نرمال میباشند

درجه سانتی گراد نسبت به دمای  25درجه سانتی گراد

(.)9

مناسب تر است .در واقع در مدت نگهداری  12روز کاهش

کانیکو ( )Kanekoنشان داد که اسپرم های Freeze-

پارامترهای اسپرمی در دمای  4درجه نسبت به دمای 25

dryناحیه اپیدیدیم موش که در دمای  4درجه سانتی

درجه روندی با شیب مالیم دارد (.)16-18

گراد برای  5ماه نگهداری شده بودند توانستند اووسیت ها
را بارور کنند و به سمت زاد و ولد نرمال پیش ببرند (.)10

ارتباط پارامترهای اسپرم و کرماتین آن با کیفیت

نیچی ( )Nichiو همکاران نیز نشان دادند که نگهداری

انزال

کوتاه مدت اپیدیدیم گاو در دمای  4درجه ،اسپرم های با

در مطالعه ای درارزیابی مایع منی سگ مشاهده کردند که

کیفیت بهتر و با قابلیت لقاح آزمایشگاهی باالتری نسبت به

بعضی از ویژگی های اسپرم به طور واضح با تمامیت

دمای  34درجه فراهم می کند (.)5

کروماتین ارتباط دارند ( .)12در گروهی از سگ هایی که

برخی از تحقیقات صورت گرفته نشان میدهند که تمامیت

دارای انزال با کیفیت پایین ( دارای درصد کم اسپرم های

کروماتین اسپرم در نمونه مایع منی با مدت زمان نگهداری

متحرک با مورفولوژی مناسب) شکسته شدن (DNA

آن رابطه دارد که این مدت زمان در اسپرم سگ حداقل 5

 fragmentation) DNAبیشتری نسبت به گروه با

روز و گاهی تا  15روز در دمای  5درجه سانتی گراد بوده

انزال با کیفیت باال نشان دادند .ارتباط بین کیفیت انزال

است .در انسان این مدت زمان نگهداری اسپرم ها در

(درصد اسپرم های متحرک با مورفولوژی مناسب) و

محیط Electrolyte-freeدر دمای  4درجه سانتی گراد

تمامیت کروماتین مطابق نتیجه گوسک ( )Goskو

تا  7هفته گزارش شده است .تحقیقات صورت گرفته دیگر

همکاران است ( )19البته ارتباطی مشابه با این ارتباط در

روی نگهداری مایع منی انسان به مدت  48ساعت در

انسان ( ،)20گاو ( )21-22و گراز ( )23-24نیز مشاهده

دمای  5درجه سانتی گراد تغییری در کروماتین را نشان

شده است Sailer .و همکاران گزارش کردند که نمونه

نداده است .به نظر می رسد دمای  5درجه سانتی گراد

های اسپرمی با کیفیت پایین دارای ناهنجاری هایی مانند

برای نگهداری اسپرم ها می تواند باعث حفظ یکپارچگی

کروماتین با بسته بندی غیرمتراکم و  DNAآسیب دیده

کروماتین با بهترین کیفیت مایع منی باشد ( .)11-13در

هستند ( .)25با این حال ،مطالعات دیگری هم وجود دارند

سایرمطالعات انجام شده دیده شده که چندین فاکتور

که نشان می دهندارتباط آسیب اسپرم با پارامترهای

نقش اساسی د ر کیفیت نگهداری اسپرم خروس دارند که

اسپرمی مبهم است (.)26-28

از جمله آنها می توان به مدت زمان نگهداری ،رطوبت،

الو ( )Loveو همکاران با نگهداری اسپرم های اسب در

دمای نگهداری اسپرم و نوع رقیق کننده اشاره کرد .در این

دما های  20، 5و  37درجه تغییری درمیزان دناتوره شدن

زمینه گزارشی وجود دارد که نشان می دهد که کیفیت

کروماتین پس از ذخیره سازی نمونه در دمای  5درجه به

ومیزان باروری اسپرم خروس در محیط آزمایشگاه برای

مدت  46ساعت پیدا نکردند ( .)29با این حال ،هنگامی که

 24تا  48ساعت می تواند حفظ شود ( .)14در تحقیق

اسب های نر رابر اساس وضعیت باروری طبقه بندی
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نمودند % 25 ،از حیوانات نابارور پس از  20تا  30ساعت

گراز با استفاده از معیار کامت ( ،)comet assayتایید

ذخیره سازی نمونه اسپرم افزایش در درصد فراگمنتیشن

کردند که ذوب پس از انجماد باعث بی ثباتی ساختار

 DNAرا نشان دادند .در مطالعه دیگری مشخص شد که

کروماتین اسپرم میشود و اسپرم را نسبت به فرگمانتیشن

ذخیره سازی مایع منی گراز در  18درجه سانتی گراد

 DNAآسیب پذیرتر می کند ( .)36در مطالعه ای انجام

برای 72ساعت یکپارچگی  DNAاسپرم کاهش قابل

شده توسط کیم ( )Kimو همکاران روی نمونه مایع منی

توجهی یافت ) .)30با بررسی این مطالعات ارتباط پارامتر

سگ به طور قابل توجهی شاخص فرگمانتیشن باالتری در

های اسپرم با کیفیت انزال نشان داده میشود که هر چه

مایع منی منجمد نسبت به مایع منی تازه تشخیص داده

این کیفیت باالتر باشد کیفیت کروماتین اسپرم نیز باالتر

شد (.)37

است.
روش های ديگرنگهداری اسپرم
ارتباط پارامترهای اسپرم و کروماتین آن با روش

با توجه به جنبه های منفی انجماد،روش های جایگزین

های مختلف ذخیره سازی اسپرم:

دیگری می بایست پیدا شود.روش های مختلف ذخیره

انجماد :روش رايج نگهداری اسپرم

سازی اسپرم بدون انجماددر موش آزمایش شده اند،

انجماد اسپرم ،رایج ترین روش ذخیره سازی اسپرم انسان

همانند  )38-39( freeze- dryو یا ذخیره سازی در

است و روشی با ارزش در مدیریت ناباروری مردان است

نمک و قند ( .)40در انسان ،مطالعات قبلی برای حفظ

( .)31همچنین در حال حاضر انجماد تنها راه حفظ اسپرم

اسپرم بدون انجماد عمدتا بر نگهداری کوتاه مدت در نوعی

در بیماران تحت درمان سرطان است .انجماد درترکیب با

بافر استوار است (تا  96ساعت) (.)41-43

تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم ( )ICSIبوده وبه مردان

بر اساس مطالعات انجام شده ،آسیب  DNAاسپرم همراه

نابارور با پارامترهای اسپرمی ضعیف جهت باروری کمک

با تغییرات غشاء ممکن است به دلیل حضور یونهای محیط

می کند .علی رغم محبوبیت این روش ،انجماد سبب

کشتدر طول ذخیره سازی در دمای غیر فیزیولوژیکی رخ

کاهش قابل توجهی در کیفیت اسپرم ،از جمله آسیب به

دهد .بسیاری از ویژگی های اسپرم به تغییرات نفوذپذیری

 DNAآن می شود (.)32

یون بستگی دارد ( )44و پمپ سدیم و پتاسیم وابسته به

البته با توجه به نتایج ارائه شده به وسیله مطالعه آنگالدا

 ،ATPaseکه غلظت مناسب درون سلولی سدیم را

( )Angladaو همکاران بیان می شود که فرایند انجماد

تنظیم میکند ،به هیپوترمی بسیار حساس است .دماهای

اسپرم ،برقطعه قطعه شدن  DNAدر اسپرم اسب تاثیر

پایین ،باعث کاهش فعالیت و اختالل در عملکرد مناسب

نمی گذارد و انجماد هیچ تغییر قابل توجهی در تمامیت

پمپ سدیم و در نتیجه جذب یونهای سدیم ازمحیط خارج

کروماتین ایجاد نمی کند (.)33

سلولی میشود که یونهای سدیم به هسته و  DNAآسیب

کودرلی ( )Koderleو همکاران نیزشاخص فراگمانتیشن

می رسانند ( .)45-46این مکانیزم را می توان مسئول عدم

پایین تری را در مایع منی سگ پس ازانجماد و ذوب

حفظ سلول در دماهای پایین دانست .بنابراین ،ممکن است

نسبت به مایع منی تازه مشاهده کردند ( .)34با این حال،

تخلیه یون راه حل حفاظت اسپرم و مهار آسیب سلولی

گزارش هایی برخالف نتایج خلیفا ( )Khalifaو همکاران

باشد ( .)47-48در گزارشی با نگهداری اسپرم انسان

وجود دارند که عنوان نموده اند که انجماد مایع منی گاو نر

درمحیط کشت بدون الکترولیت ( )EFMموفق به حفظ

باعث کاهش ثبات کروماتین اسپرم می شود ( .)35فراسر

تحرک و زنده بودن اسپرم شدند و نشان دادند که این

( )Fraserو استرزیزک ( )Strzezekدر مطالعه خود روی
smsj.sums.ac.ir
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روش ذخیره سازی اسپرم در مدل موش نیز سازگار است

مشکالتی در باروری از جمله کاهش میزان لقاح ،اختالل

(.)49

پیش از النه گزینی ،افزایش خطر سقط جنین و عوارض در

در ادامه آن مطالعه ،یک مقایسه مستقیم از چهار روش

فرزندان است ( .)61-66به این ترتیب حفظ سالمت

ذخیره سازی شامل :ذخیره سازی در محیط کشت بدون

 DNAاسپرم برای انتقال آن از یک نسل به نسل بعد

الکترولیت ،ذخیره سازی معمولی اسپرم ،ذخیره سازی

ضروری است و ابداع روشی که DNAاسپرم را در طول

مایع منی شسته نشده و انجماد انجام شد ( .)50شواهدی

ذخیره سازی بهتر از انجمادحفظ کند از اهمیت فوق العاده

وجود دارد که در کوتاه مدت (تا مدت یک هفته) ذخیره

ای جهت کمک به تولید مثل موفق برخوردار است .ذخیره

سازی در محیط بدون الکترولیت از انجماد سودمندتر

سازی مایع منی شسته نشده شاید ساده ترین روش بدون

است ،به دلیل آن که فرگمانتیشن  DNAاسپرم ،به ناچار

انجماد به نظر برسد ،اما این روش به جهت آنکه باعث از

در طول انجماد رخ می دهد .این مطالعه نشان می دهد که

دست دادن تحرک و زنده ماندن اسپرم ها در چند روز اول

ذخیره سازی اسپرم انسان در  EFMاجازه می دهد تا

میشود بسیار نامناسب است ( .)50گرچه پالسمای مایع

تحرک اسپرم ،زنده ماندن ،و تمامیت کروماتین برای چند

منی شامل آنزیم های آنتی اکسیدان فراوان(مانند

هفته حفظ شود.

سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز) ،آلبومین وتائورین و
زنجیره شکستن آنتی اکسیدان ها (آسکورباتو گروه های

مقايسه روش های مختلف نگهداری اسپرم

تیول) است ( )67-69و همه اینها به طور بالقوه می توانند

انجماد اسپرم در حال حاضر روش رایج مورد استفاده برای

از DNAدر مقابل آسیب محافظت کنند ولی باعث

ذخیره طوالنی مدت اسپرم انسان است ،در عین حال این

کاهش درصد اسپرم های زنده می شوند .پالسمای منی به

روش منجر به کاهش قابل توجه در درصد اسپرم های زنده

دلیل داشتن نوکلئاز مضر می تواند باشد ،که ممکن است

و متحرک پس از ذوب می شود .در واقع کاهش دما در

سبب آسیب به غشاء اسپرم و نیزهضم  DNAگردد (.)70

روش انجماد با کاهش میزان  ATPباعث کاهش انواع

در تحقیق دیگری نگهداری اسپرم گوسفند در دمای 15

حرکت اسپرم می شود ( .)49-52عالوه بر آن نتایج

درجه سانتی گراد بمدت  24ساعت نشان داد که میزان

تحقیقات متعدد نشان می دهد که انجمادسبب آسیب

حرکت و یکپارچگی غشاﺀ اسپرم به علت تغییرات زیاد

به DNAاسپرم می شود ( )51-56و ممکن است اثرات

 pHو افزایش غلظت سموم حاصل از فعالیت های

پنهانی همانند اختالل درغشاهای پالسمایی بر جای گذارد.

متابولیکی کاهش می یابد .این در حالی است که نگهداری

این اثرات با رنگ آمیزی  supravitalقابل تشخیص بوده

اسپرم گوسفند در ژالتین باعث کاهش مواد متابولیکی

و می توانند باعث تغییر الگوهای فعالیت آنزیم های داخل

شده و در نتیجه طول عمر باروری اسپرم گوسفند افزایش

سلولی گردند( .)57به طور کلی DNA ،اسپرم بابسته

می یابد ( .)71هر چند روش هایی مناسب جهت نگهداری

بندی منحصر به فرد خود که ناشی از وجود پروتامین ها

کوتاه مدت اسپرم در موجودات مختلف بیان شده اند ولی

در ساختار کروماتین آن است در برابر آسیب مقاومت می

در حال حاضر انجماد شایع ترین روش برای نگهداری

کند ( .)58یکی از وقایع محوری و مهم در اسپرمیوژنز

طوالنی مدت اسپرم است.

جایگزینی هیستون ها با پروتامین ها می باشد (.)59
با این وجود DNA ،اسپرم باز هم در مقابل تنش های

کاربردهای اسپرم نگهداری شده به صورت منجمد:

محیطی و دستکاری آسیب پذیر است ( .)60مطالعات

نگهداری به صورت منجمد ،اجازة ذخیرهسازی مایع منی را

متعددی حاکی ازارتباط آسیب  DNAاسپرم با بروز

میدهد و هنگامی که به خوبی به صورت منجمد نگاه

smsj.sums.ac.ir
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داشته شده است ،اسپرم ،وضعیت رکود و یا توقف

برای بارورسازی مصنوعی ( )AIمیباشد ( . )78این کاهش

متابولیکی را حفظ مینماید که سبب جلوگیری از پیر

باروری به دلیل آسیب غشای سلولی بروز یافته در

شدن سلولی شده و قابلیت زنده ماندن و باروری اسپرم را

نگهداری منجمد صورت میگیرد که ساختار و کارکرد غشا

برای یک دورة نامحدود حفظ مینماید .به عالوه ،نگهداری

را با آسیب مواجه میسازد ( .)79اگرچه ،باروری مایع

منجمد ،میتواند سبب جلوگیری از انتقال چندین مورد از

جنسی منجمد – آب شده در صورتی بهبود مییابد که از

بیماریهای عفونی قابل انتقال از طریق اسپرم گردد (مانند

مایع منی با کیفیت باال استفاده شده باشد ( .)78بنابراین،

ایدز) .تنها با استفاده از مایع منی منجمد ،میتوان برخی از

در صورت امکان ،استفاده از اسپرم با کیفیت باال برای

ناقلهای بیماری را در یک دورة قرنطینه تشخیص داد

بارورسازی مصنوعی اولویت دارد .اگرچه ،هنگامی که

( )72و خطری در انتقال عوامل عفونی تقریب ًا وجود

نمونههای مایع جنسی با کیفیت باال موجود و در دسترس

نخواهد داشت (.)73

نیستند ،باروری با اسپرم منجمد با استفاده از (IVFلقاح

بانکهای انجماد اسپرم ،امروزه ،به چندین هدف مورد

داخل آزمایشگاهی) یا (ICSIتزریق اسپرم به داخل

استفاده قرار میگیرند ( .)74اسپرمهای منجمد را میتوان

سیتوپالسم) قابل انجام میباشد ( .)78در پایان به نظر می

برای بیماران مردی مورد استفاده قرار داد که با فرایندهایی

رسد روش نگهداری به صورت منجمد،علی رغم داشتن

مواجه هستند که سبب اختالل یا آسیب به باروری آنها

جنبه های منفی مناسب تر است زیرا تا کنون شواهدی از

شده است (وازکتومی ،تیمارهایی با عوامل سیتوتوکسیک و

خطرات بیشتر برای مشکالت هنگام تولد و یا

یا رادیوتراپی) یا افرادی که در معرض شرایط آسیب زننده

ناهنجاریهای کروموزومی پس از استفاده از اسپرم

به اسپرم در فعالیت شغلی حرفهای خود قرار دارند اما

نگهداری شده به صورت منجمد گزارش نشده است (.)80

دوست دارند در آینده پدر شوند .در پایان ،بانکهای
منجمد ،برای ذخیرهسازی نمونههای ناقالن بیماری (مانند

نتیجهگیری

 )HIVو به حداقل رسانیدن خطر انتقال بیماری به شریک

فاکتور ها و روش های مختلفی در حفظ پارامترهای

جنسی زن با ذخیرهسازی و استفاده از نمونههایی با عوامل

اسپرمی و کیفیت کروماتین آن مهم هستند که دما ،مدت

عفونی غیرقابل تشخیص مفید هستند.

زمان و روش های نگهداری از آن جمله هستند .نگهداری
کوتاه مدت اسپرم ها در دمای  4درجه به عنوان بهترین

روشهای نگهداری طوالنی مدت اسپرم تا چه اندازه

دما باعث حفظ کیفیت و کروماتین اسپرم می شود .هم

دارای خطر هستند؟

چنین با توجه به ساختار ویژه کروماتین اسپرم تا مدتی

تمامی روشهای نگهداری طوالنی مدت اسپرم ،کم و بیش

پس از مرگ موجودات مختلف تمامیت کروماتین و قدرت

آسیب جدی به اسپرم میرساند ،زیرا تقریباً نیمی از

باروری آنها از طریق تزریق به داخل اووسیت حفظ می

اسپرمها ،در نگهداری منجمد به شکل غیرقابل برگشتی

شود.

آسیب میبینند ( .)75از سوی دیگر ،اسپرم برخی از افراد،

در طول زمان نگهداری اسپرم حرکت و بقاﺀ آن ها کاهش

با فرایندهای انجماد ،آسیب چندان شدیدی نمیبیند

می یابد ولی تمامیت کروماتین آن ها به علت تراکم

( .)76اگرچه ،تنها  %10دهندگان اسپرم انسانی ،اسپرمی را

ساختار تا مدتی تغییر نمیکند .پارامترهای اسپرم با

فراهم مینمایند که به شکل کارآمد قابل حفظ به صورت

کیفیت انزال رابطه دارند و هر چه کیفیت انزال باالتر باشد

منجمد میباشد ( .)77باروری اسپرم نگهداری شده به

کیفیت کروماتین هم باالتر است.

صورت منجمد ،کمتر از مایع جنسی تازه هنگام استفاده
smsj.sums.ac.ir
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