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انجمـاد  . پـردازد  مـي بسـيار پـايين   دماي ل در اي از علم كرايوبيولوژي است كه به حفظ و نگهداري طوالني مدت سلو انجماد شاخه :زمينه و هدف
سبب كاهش  همواره روند انجماد. شود انجام ميدامپروري  صنعتو هاي نگهداري اسپرم  بانكباروري و درمان ناطور معمول در مراكز ه اسپرم ب

  مـورد ارزيـابي   در تحـرك اسـپرم    هـاي مختلـف انجمـاد    روشـها و محـيط  تـأثير  چند سالي است كـه   ؛گردد عملكرد و ظرفيت باروري اسپرمها مي
لـذا   ؛نيز وجود نداردروش استاندارد انجماد اسپرم بنابراين و است نشده معرفي با اين وجود هرگز بهترين محيط انجماد اسپرم . گرفته استقرار 

بنـابراين هـدف اصـلي ايـن     . سـد ر هاي تجربي بسيار ضروري به نظر مـي  تكنيك مناسب انجماد و نيز محيط مناسب انجماد بر اساس يافتهمعرفي 
با دو روش انجمـاد   GEYCو  HSPM ،TYBGمطالعه بررسي ميزان بقا و تحرك اسپرم طي روند انجماد به كمك سه محيط مختلف انجماد شامل 

 .باشد مي) فاز بخار ازت مايعنجماد در ا(و روش غيردستگاهي ) ريزي شده برنامه(دستگاه آهسته به كمك 

آناليز مايع سمينال مطابق اسـتاندارد  . دشآوري  نمونه مايع سمينال از افراد طبيعي، در ظروف يكبار مصرف استريل جمع 22تعداد :بررسي روش
WHO مطـابق  ) روش غيردسـتگاهي (ازت مـايع  و انجمـاد در فـاز بخـار    ) ريـزي شـده   روش برنامه(با دستگاه آهسته برنامه انجماد . انجام گرديد

. ارزيـابي گرديـد  شده پس از يـك هفتـه    ذوبهاي تازه و نيز  لظت اسپرم قبل از انجماد و درصد تحرك بر روي نمونهغ. دشپروتكل موجود انجام 
قسـمت تقسـيم و هـر قسـمت بـا يكـي از محيطهـا         3هر نمونه سيمن به . تعريف شد) CSF(درصد بازيافت اسپرم متحرك تحت عنوان فاكتور بقاء 

بخشي از نمونه با هر يك از سه محيط مختلف به روش فاز بخار ازت . ز محيطها به دو بخش تقسيم شدندمخلوط نمونه با هر يك ا. مخلوط گرديد
جهـت   t- test، آزمـون  11ويـرايش  SPSSآناليز آمـاري بـا اسـتفاده از برنامـه     . منجمد گرديدند به روش آهستهدستگاه توسط مايع و بخش ديگر 

جهـت   LSDاسپرمها قبل از انجماد و بعد از ذوب كردن با دو روش مختلف انجماد وآناليز واريـانس يـك طرفـه و آزمـون تقريبـي      مقايسه تحرك 
  .در نظر گرفته شد 05/0 يدار و سطح معني تحرك قبل و بعد از انجماد با سه محيط مختلف انجام شد مقايسه
   ،بوده، اما پس از ذوب طي روش انجماد آهسته بـا دسـتگاه  % 13/46±29/8ز فريز كردن ميانگين درصد تحرك اسپرم قبل ا ،براساس نتايج: نتايج

و همچنين طي روش انجماد در فاز بخـار ازت  %) 75/4±04/16( TYBGو محيط %) 57/4±31/16( GEYCمحيط  ،%)HSPM )5±9/16هاي  با محيط
تفـاوت  . كـاهش چشـمگيري نشـان داد   %) 47/4±18/14( TYBGو محـيط  %) 14/5±13/14( GEYC، محـيط  %)HSPM )55/4±95/16هـاي   با محيط

همچنـين  . مشـاهده گرديـد  ) 007/0=p( TYBGو ) GEYC )001/0=pيك از دو محـيط   داري بين روش دستگاهي و روش فاز بخار ازت با هر معني
  . وجود داشت) 05/0=p( TYBGو محيط ) GEYC )05/0=pو دو محيط  HSPMداري بين محيط  تفاوت معني

دستگاه و روش اسـتفاده از فـاز بخـار ازت     با روش انجماد آهستهاسپرم به دنبال پس از ذوب كردن اي اين مطالعه ه براساس يافته :گيري جهنتي
بهتـرين  ولـي  . گـردد  مالحظه ميقبل از انجماد اسپرم نسبت به گيري در تحرك  كاهش چشم TYBGو  HSPM ،GEYCمايع با هريك از سه محيط 

   HSPM در محيط  ،هاي انجماد محيط ةدر مقايسبدست آمد و انجماد آهسته توسط دستگاه طي روش  ذوبميزان بقا اسپرم پس از بازده تحرك و 
ولـي بـا توجـه بـه عـدم       ؛باالتر بود) =GEYC)05/0P-value و TYBGهاي  نسبت به محيطميزان بقاء اسپرمها پس از ذوب داري  صورت معنيه ب

هـاي سـيمن نرمـال     و روش انجماد در فاز بخار براي نمونـه  HSPMانجماد   نجماد در تمامي مراكز، استفاده از محيطامكان دسترسي به دستگاه ا
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