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     پژوهشی  
  
  
  ازنــــــدرانـی مـکـــــــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

  )20 -27   (1387 سال    فروردین و  اردیبهشت    63  شماره  دهم جهدوره 

20  1387فروردین و اردیبهشت  ، 63هم ، شماره هجد دوره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران            

   ذوب شده -منجمد ها بر کیفیت اسپرم بررسی اثرآنتی اکسیدان
  روش انجماد سریع با

  

  (.Ph.D)**+منصوره موحدین   (.M.Sc) *نظم بجنوردی  مریم
  (.M.Sc)****هاتف قاسمی حمیدابادی     (.Ph.D)***امانپورسعید 

 

  چکیده
. شود ها انجام می  توسط آنتی اکسیدانو طی انجمادیهای اکسیدات حفاظت اسپرم در مقابل واکنش :و هدفسابقه 

  .باشد سریع می انجماد  بر پارامترهای اسپرم انسانی پس ازC و Eهای ویتامین  اکسیدان بررسی تاثیر آنتی هدف تحقیق حاضر
گروه  این افراد ابتدا به دو کننده به مرکز ناباروری ولی عصراستفاده شد مرد مراجعه 80تعداد  از : ها مواد و روش

 طبیعی WHOمعیارهای  نظر وگروه دوم مردانی که از (Oligospermia)که الیگواسپرمیا  گروه اول افرادی. قسیم شدندت
با ) Eویتامین (اکسیدان آلفاتوکوفرول   گروهی که آنتی-1  دیگرکه شامله نفر20 زیرگروه 2نهایت هرگروه به در. بودند
های  با غلظت) Cویتامین(که فقط آنتی اکسیدان اسید اسکوربیک  روهیگ-2موالر دریافت کردند   میلی5  و1،2 های غلظت

محیط کشت حل شده و سپس به   درصد2 اتانول های فوق در  با غلظتE  ویتامین.موالر دریافت کردند  میلی4 و1،2
(Medium)و ویتامین  اضافه شد C مایع سمن  .های ذکرشده به محیط کشت اضافه شد نیز با غلظت(Semen) نظر  از

 و ها توسط نیتروژن مایع منجمد نمونه. ارزیابی شد) میزان زنده ماندن  تحرک و، مورفولوژی،غلظت(پارامترهای اسپرم 
 37 دقیقه درانکوباتور 45به مدت  اضافه شد و C و ویتامین Eن ـا ویتامیـه به نمونه ریفوژـسانت از د بعدـسپس ذوب شدن

 ANNOVA ها با استفاده از آزمون داده. پارامترهای اسپرم آنالیز شدند نظر  ازدداًسپس مج درجه سانتیگراد قرار گرفته و

  .آنالیز شدند
حرکـت  ،  میلـی مـوالر باعـث افـزایش درصـد تحـرک            2و1هـای    غلظت  با Eطبیعی افزودن ویتامین     افراد در : ها  یافته

 ایـن   ،رونـده و میـزان درصـد زنـده مانـدن           حرکت پیش  مورد درصد  رونده و میزان درصد زنده ماندن اسپرم شد که در          پیش
اسید اسکوربیک  . نبود دار یمجموع تفاوت معن   در الیگواسپرمیا همین افزایش مشاهده شده اما      افراد در .بود دار یافزایش معن 

  .داری نداشت یهیچ یک از پارامترهای اسپرم تاثیر معن بر
اهمیت این   وEافزودن ویتامین  تحرک خطی اسپرم پس از ودار میزان زنده ماندن  یتوجه به افزایش معن با : استنتاج

  . کاهش دادEتوان اثرات منفی انجماد را با افزودن ویتامین  می  لذا؛افزایش لقاح له درأمس
  

   مورفولوژی،تحرک ،اسید اسکوربیک ،آلفاتوکوفرول :دی ـواژه های کلی
  
  

  E-mail:mansoure@modares.ac.ir پزشکی مدرس،دانشکده دانشگاه تربیت،احمد آل تهران،بزرگراه جالل -منصوره موحدین دکتر :ولئمولف مس +
  رکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهرانکارشناس ارشد علوم تشریح، م *

   دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده پزشکی،علوم تشریحدکترای تخصصی  **
  ز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهرانرکم جراحی دامپزشکی، دکترای تخصصی***

  دانشگاه علوم پزشکی تهرانکارشناس ارشد علوم تشریح،  ****
  8/3/87:             تاریخ تصویب26/12/86:            تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1/11/86: ریافت تاریخ د
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 اثر آنتی اکسیدان ها بر کیفیت اسپرم منجمد

  

٢١  1387فروردین و اردیبهشت  ، 63هم ، شماره هجد دوره                                                            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران            

  مقدمه
های  آنزیمهایی که تنفس هوازی دارند مواد و سلول

 دارا هستند ولی با های اکسیداتیو را الزم جهت واکنش
 های آنتی اکسیدان دراسپرم نسبتاً آنزیم این وجود درصد

های  ها مستعد واکنش نتیجه این سلول در پایین است و
  .)3 تا 1(باشند اکسیداتیو می

مایع ، (Cryopreservation) طی حفاظت انجمادی
فشار اسمزی  مایی ومعرض شوک سر  در(Semen)سمن

درنتیجه میزان اکسیداسیون غشا به واسطه   وگیرد قرار می
یابد که  های اکسیداتیو افزایش می درصد بیشتر واکنش

اسپرم را  عمر و (viability)  زنده ماندننهایتاً این امر
دهد که میزان  تحقیقات نشان می .)6 تا 4(دهد کاهش می

واسطه عملکرد ه لقاح پس از حفاظت انجمادی اسپرم ب
 .)9تا7(یابد کاهش می ای قابل مالحظه طور نامناسب غشاآن به

 ،DNAهمچنین حفاظت انجمادی منجر به تغییرات 
 مهار اتصال اسپرم به تخمک و ،سیتواسکلت اسپرم

تخریب آکسونم اسپرم شده که منجر به کاهش تحرک 
دهد که  نتایج تحقیقات نشان می. )13تا10(شود آن می

های  ازغشای پالسمایی اسپرم در مقابل واکنشمحافظت 
ها  اکسیدان یو طی حفاظت انجمادی توسط آنتیتاکسیدا

ها با کاهش تشکیل   در واقع آنتی اکسیدان،شود انجام می
رادیکال آزاد اکسیژن شرایط سلولی را طوری تغییر 

درزمینه . )16تا14(دهند که تحرک اسپرم حفظ شود می
 بر پارامترهای اسپرم پس از انجمادها  اکسیدان تاثیر آنتی

به . ه استـورت گرفتـددی صـدامات متعـون اقـکن تا
 نشان دادند که 2004سال  در Breininger مثال طور

تحرک  از نظیررکیفی اسپرم گ آلفاتوکوفرول پارامترهای
های  واکنش از و دهد داری افزایش می معنی طور آن را به

ادی اسپرم جلوگیری حفاظت انجم اکسیداتیو ناشی از
  .)17(کند می

توکوفرول باعث  که آلفا نشان داد نیز نتایج دیگر
 همچنین ،شود  اسپرم میviabilityافزایش  تحرک و

اثرات این ماده نسبت به غلظت آن متفاوت است به 
که غلظت باالی آلفاتوکوفرول اثرات اکسیداتیو  طوری

  .)18(دارد اکسیداتیو های پایین آن اثرات آنتی ولی غلظت
Sreegith همکارانش درصد اکسیداسیون غشا و و 
 و اسپرم گاو در های آنتی اکسیدان را فعالیت آنزیم

. )19(دادند مقایسه قرار ارزیابی و بوفالو طی انجماد مورد
 که معیار اکسیداسیون malondialdehydeفعالیت آنزیم 

اما فعالیت  اسپرم است افزایش مشخصی یافته بود غشا
اسپرم کاهش  ها طی انجماد در اکسیدان های آنتی یمآنز

اسپرم گاو بیشتر ازاسپرم  ها در فعالیت این آنزیم. یافت
زنده ماندن اسپرم  همچنین میزان تحرک و .بود بوفالو

بنابراین فعالیت کم  اسپرم گاو بود از بوفالو کمتر
ه  باحتماالً اسپرم بوفالو اکسیدان در های آنتی آنزیم

 ناشی از بوده که خود غشا سیداسیون زیادواسطه اک
طی  اسپرم گاو مقایسه با واکنش اکسیداتیو زیادتری در

  .)19(است انجماد
Pena در را ها همکارانش تاثیر آنتی اکسیدان و 

های  یافته .دادند ارزیابی قرار اسپرم خوک مورد انجماد
 Eحضور ویتامین  آنها نشان داد که تحرک اسپرم با

  .)20(یابد ای می ل مالحظهافزایش قاب
Ceroliniکه افزودن  همکارانش ثابت کردند  و

های  اثرات واکنش  ازE آلفاتوکوفرول و ویتامین
اکسیداتیو اسپرم خوک طی انجماد جلوگیری به عمل 

دهد که اضافه  نتایج تحقیقات نشان می. )21(آورد می
اسپرم وابسته به  طی انجماد ها کردن آنتی اکسیدان

  وE نیز اثرات ویتامین Dalvet. )22(ن استغلظت آ
 مورد روی اسپرم گاو طی انجماد را اسکوربیک بر اسید

 Eاعالم کرد که افزودن ویتامین  داد و ارزیابی قرار
  .)23(دهد افزایش می درصد لقاح را

هایی  علت محدودیت ها به تالش رغم تمامی این علی
نگهداری نمونه  جمله تهیه و زمینه منابع انسانی از درکه 
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                       مریم نظم بجنوردی و همکاران              هشی    پژو  
  

 

22  1387فروردین و اردیبهشت  ، 63ره هم ، شمادجه دوره                                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                        

 اطالعات  مطرح استIVFهای درمانی  دوره تکرار و
 حفظ ها بر خصوص تاثیر آنتی اکسیدان جامعی در

 سریع وجود پارامترهای اسپرم انسانی پس از انجماد
 .دارد این خصوص وجود  مبهم زیادی درنکات و ندارد

های  بررسی تاثیر آنتی اکسیدان لذا هدف تحقیق حاضر
 بر پارامترهای اسپرم انسانی پس Cویتامین  و Eویتامین 

  .باشد سریع می انجماد از
  

  ها مواد و روش
مرد مراجعه کننده به  80تعداد  این تحقیق از در

این افراد ابتدا به  ،استفاده شد مرکز ناباروری ولی عصر
 که الیگواسپرمیا گروه اول افرادی. گروه تقسیم شدند دو

 سال زندگی 2از پس  بوده و) 20≥ غلظت اسپرم(
گروه دوم مردانی  مشترک صاحب فرزند نشده بودند و

نهایت  در .)24( طبیعی بودندWHOمعیارهای  نظر که از
   : شامله، نفر20 زیرگروه 2گروه به هر

ویتامین (آلفاتوکوفرول  که آنتی اکسیدان گروهی-1
E (موالر دریافت کردند  میلی5  و1،2 های با غلظت.  

نتی اکسیدان اسید اسکوربیک گروهی که فقط آ-2
موالر دریافت   میلی4 و1،2های  با غلظت) Cویتامین(

  درصد2 اتانول های فوق در  با غلظتEویتامین . کردند
  اضافه شد(Medium)محیط کشت حل شده و سپس به 

شده به محیط کشت  های ذکر نیز با غلظتC  و ویتامین
  .اضافه شد

 ازنظر پارامترهای ارزیابی اولیه مورد سپس مایع منی
) تحرک و میزان زنده ماندن ، مورفولوژی،غلظت(اسپرم 

   : درجه شامل3تحرک اسپرم به . ، قرار گرفتندواقع شدند
   ،سرعت کم  دورانی و با،حرکت درجا:  1درجه 
   ،خطی باسرعت کم:  2 درجه
. سریع تقسیم شدند رونده و پیش ،خطی:  3 درجه

آمیزی  ده ماندن از رنگهمچنین جهت ارزیابی میزان زن
  . استفاده شدBوزین اِ ئحیاتی 

  با1:1ها به نسبت   نمونه،به منظورانجماد مایع منی
 مخلوط شده وبه مدت (Global U.S.A)مدیوم ضدیخ 
 ،قرار گرفتند  درجه سانتیگراد4دمای  یک ساعت در

پس   درجه سانتیگراد و-20دمای سپس یک ساعت در
به مدت یک روز  و نتقل شدندآن به نیتروژن مایع م از
  .ن نگهداری شدند آدر

تانک نیتروژن  های منجمدشده جهت ذوب از نمونه
هوای   ثانیه تعادل در20 پس از مایع خارج شده و

 قرار گرفتند تا  درجه سانتیگراد37آب  آزمایشگاه در
 Ham,s F10 سپس به آن محیط کشت .کامال ذوب شوند

 دور دقیقه با 5به مدت  و درصد اضافه شده 10باآلبومین 
g 300 پس . سانتریفوژ شد تا ضدیخ آن خارج شود

 ها نمونه) بدون آن یا و( نظر اکسیدان مورد ازافزودن آنتی
 درجه سانتیگراد قرار 37 انکوباتور دقیقه در 45به مدت 
پارامترهای اسپرم آنالیز  نظر سپس مجددا از گرفته و
اده از برنامه آماری های تحقیق حاضر با استف داده. شدند

SPSSوآزمون  ANNOVA  آنالیزشدند وسطح اختالف
  .نظرگرفته شد در >05/0pداری  یمعن

  
  یافته ها

روه اول ـان داد که در گـر نشـق حاضـج تحقیـنتای
 بودند) 20≥غلظت اسپرم ( که که الیگواسپرمیا افرادی

 با) Eویتامین (افزودن آنتی اکسیدان آلفاتوکوفرول 
میلی موالر باعث افزایش پارامترهای  2و1 های غلظت

همچنین میزان  رونده و تحرک وحرکت پیش اسپرم نظیر
گروه کنترل شد که تنها در  مقایسه با زنده ماندن در

آماری  نظر از میزان درصد زنده ماندن این افزایش
ولی افزودن آنتی اکسیدان ) >05/0P( دار بود یمعن

 برمیزان درصد مورفولوژیداری  یمعن ثیرأآلفاتوکوفرول ت
  ).1  شمارهجدول( نداشت

 میلی موالر 2همچنین بیشترین افزایش با غلظت 
 میلی موالر 5 و 1های  غلظت مقایسه با در Eویتامین 
  میلی موالر تاثیر5غلظت   مشاهده شد وEویتامین 
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 اثر آنتی اکسیدان ها بر کیفیت اسپرم منجمد

  

23  1387فروردین و اردیبهشت  ، 63هم ، شماره هجد دوره                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                         

 هیچ یک از پارامترهای اسپرم نداشت داری بر یمعن
  ).1  شمارهجدول(

اکسیدان  گروهی دیگرکه آنتی گواسپرمیادرافراد الی
دریافت کردند هیچ یک ) C ویتامین(اسید اسکوربیک 

حرکت   تحرک و،از پارامترهای اسپرم نظیر مورفولوژی
 مقایسه با همچنین میزان زنده ماندن در رونده و پیش

 آماری نشان نداد نظر از داری را یتغییر معن  گروه کنترل
  ).2  شمارهجدول(

 WHO معیارهای نظر که از افرادی) ه دومگرو( در
ویتامین (اکسیدان آلفاتوکوفرول  طبیعی بودند افزودن آنتی

E(تحرک  میلی موالر باعث افزایش 2و1های  غلظت  با

 همچنین زنده ماندن اسپرم در رونده و حرکت پیش و
 کنترل شد که به استثنا تحرک این افزایش مقایسه باگروه

 داری یثیر معنأولی ت) >05/0P(ار بودد ی ازنظرآماری معنار
  ).3جدول شماره ( برمورفولوژی نداشت
که آنتی اکسیدان اسید  افراد طبیعی از گروهی دیگر

میلی موالر  2و1های  غلظت با) Cویتامین(اسکوربیک 
دریافت کردند هیچ یک از پارامترهای اسپرم نظیر 

همچنین  رونده و حرکت پیش  تحرک و،مورفولوژی
 را داری یمقایسه باگروه کنترل تغییر معن اندن درزنده م

  ).4  شمارهجدول(آماری نشان نداد  نظر از

  
  الیگواسپرمیا افراد پارامترهای اسپرم انسانی در  برEافزودن ویتامین   بررسی تاثیر: 1جدول شماره 

  

 گروه
   تحرکدرصد

  )میانگین±انحراف معیار (
  حرکت پیشروندهدرصد 

 )یانگینم±انحراف معیار (
  درصد مورفولوژی طبیعی

 )میانگین±انحراف معیار (
   میزان زنده ماندندرصد

 )میانگین±انحراف معیار (
 a  25/37 ± 49/5 15  ± 58/4  75/13 ± 25/6 5/31 ± 70/6  میلی موالرE 1ویتامین 

 a 95/5 ± 75/14 a  34/5 ± 25/16 58/4 ± 40   a  5/32 ± 58/6  میلی موالرE 2ویتامین 

 5/36 ± 15/5 25/14 ± 94/4 12 ± 93/5 29 ± 99/6  میلی موالرE 5ویتامین 

 E 54/6 ± 25/29 12/7 ± 75/11 18/7 ± 16 59/5 ± 5/35کنترل ویتامین 
  

a: ویتامین    وجودافزایش معنی دار با گروه کنترلE  

  
  الیگواسپرمیا افراد  درپارامترهای اسپرم انسانی  بر Cافزودن ویتامین بررسی تاثیر:  2جدول شماره

  

 گروه
  تحرکدرصد

  )میانگین±انحراف معیار (
  حرکت پیشروندهدرصد

 )میانگین±انحراف معیار (
  درصد مورفولوژی طبیعی 

 )میانگین±انحراف معیار (
  میزان زنده ماندندرصد

 )میانگین±انحراف معیار (
  5/31 ± 70/6 75/18 ± 09/5 5/8 ± 15/5 25/26 ± 25/6  میلی موالرC 1ویتامین 

 75/29 ± 95/8 18 ± 93/5  25/9 ± 12/6  75/24 ± 51/7  میلی موالرC 2ویتامین 

 31 ± 82/8 30/15 ± 04/6 5/5 ± 20/3 75/22 ± 38/6 میلی موالرC 4 ویتامین 

  C  93/7 ± 50/25  25/5 ± 25/7  56/6 ± 18  82/8 ± 31کنترل ویتامین 

  
  طبیعی افراد پارامترهای اسپرم انسانی در  برEویتامین افزودن   بررسی تاثیر: 3جدول شماره 

  

  تحرکدرصد گروه
 )میانگین±انحراف معیار (

  حرکت پیشروندهدرصد
 )میانگین±انحراف معیار (

  درصد مورفولوژی طبیعی
 )میانگین±انحراف معیار (

  میزان زنده ماندندرصد
 )میانگین±انحراف معیار (

 a 69/7 ± 75/24 17/13 ± 70   75/30 ± 99/15 25/62 ± 99/13 میلی موالرE  1ویتامین 

 a 75/25  ± 82/7 05/11 ± 25/72  a   75/25 ± 5/13 64 ± 33/13 میلی موالرE  2ویتامین 

 69 ± 01/14 25/23 ± 62/8  75/18 ± 37/10  25/59 ± 35/14 میلی موالرE  5 ویتامین 

 E 23/14 ± 60 86/11 ± 75/17 16/9 ± 50/24 88/13 ± 25/68کنترل ویتامین 
  

a  :وجود افزایش معنی دار با گروه کنترل E  
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  طبیعی افراد پارامترهای اسپرم انسانی در  برCافزودن ویتامین  بررسی تاثیر: 4 شماره جدول
 

  تحرکدرصد گروه
 )میانگین±انحراف معیار (

  حرکت پیشروندهدرصد
 )میانگین±انحراف معیار (

  درصد مورفولوژی طبیعی
 )میانگین±حراف معیار ان(

  میزان زنده ماندندرصد
 )میانگین±انحراف معیار (

 75/61 ±  95/16 50/22 ± 16/7 25/15 ± 24/9 25/53 ± 28/19 میلی موالر C 1ویتامین 

 75/59 ± 93/15 22 ± 16/7 25/13 ± 82/7 52 ± 87/17 میلی موالر C 2ویتامین 

 25/57 ± 90/14 20 ± 48/6 25/11 ± 23/7 50/50 ± 13/16 میلی موالرC 4 ویتامین 

 C 53/18 ± 50/52 85/9 ± 75/13 69/7 ± 25/22 23/16 ± 50/61کنترل ویتامین 

  

  بحث
ایجاد شوک سرمایی باعث کاهش  اسپرم با انجماد

 عملکرد آکروزوم و و یکپارچگی غشا ،تحرک اسپرم
که  دهد نتایج تحقیقات نشان می. )2(شود میتوکندری می

 و Eهای محلول در چربی مانند ویتامین  اکسیدان آنتی
در C آب مانند ویتامین  های محلول در اکسیدان آنتی

 از .)17(های آزاد نقش موثری دارد کاهش رادیکال
که پارامترهای اسپرم برمیزان لقاح موثراست لذا  جایی آن
های  ها با کاهش رادیکال رسدکه آنتی اکسیدان نظر می به

همچنین  ات منفی شوک اکسیداتیو وآزاد وکاهش اثر
های  کلینیکی درتکنیک اهمیت اسپرم از بهبود پارامترهای

ARTآنتی  کنون تعدادی از تا. )17(است  برخوردار
اسپرم  ها برکاهش اثرات شوک سرمایی انجماد اکسیدان

 این وجود های مختلف بررسی شده است ولی با گونه در
پارامترهای  ها برزمینه تاثیر آن در گزارشات محدودی

نتایج تحقیق حاضر نشان . )18(اسپرم انسان وجود دارد
ویژه ه ب  برقدرت تحرک وEداد که افزودن ویتامین 

 رـده ماندن اسپرم موثـزان زنـمی رونده و رکت پیشـح
ای ــه مـد آنزیـا ماننـه دانــی اکسیـع آنتـواق است در

Superoxide dismutase،  Glutathione peroxidase ، 
dehydrogenase Glucose- 6- phosphate تجزیه  با

د ـولیپی ایدـروژن پراکسـدهی، ایدـای سوپراکسـه آنیون
کاهش  آسیب به غشا اسپرم و ایجاد  از،پراکساید

کنند البته این امر موید  پارامترهای آن جلوگیری می
 Eکه ویتامین  دهد نشان میاست و گزارشات قبلی 

 دهد داری افزایش می معنی ا به طوراز ررکتحرک اسپرم 
  .)17(کند جلوگیری می ناشی از انجماد اسپرم ازصدمات و

ه ـد کــده ان میــنش زــنی رــج دیگــن نتایــهمچنی
افزایش زنده ماندن اسپرم  آلفاتوکوفرول باعث تحرک و

شود عالوه براین اثرات این ماده نسبت به غلظت آن  می
لظت باالی آلفاتوکوفرول که غ متفاوت است به طوری

های پایین آن اثرات آنتی  اثرات اکسیداتیو ولی غلظت
  .)18(دارد اکسیداتیو

نیز نشان دادند که آلفاتوکوفرول  محققین دیگر
 تحرک آن را به طور پارامترهای کیفی اسپرم نظیر

های اکسیداتیو  واکنش از و دهد داری افزایش می معنی
 کند  جلوگیری میحفاظت انجمادی اسپرم ناشی از

)17،19(.  

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اضافه کردن 
 پارامترهای اسپرم تاثیر بر) اسیداسکوربیک(C ویتامین 

همکارانش   وJousefچندانی ندارد که این یافته با نتایج 
زنده   بلوغ و، که افزایش قدرت تحرک2003سال  در

رگوش ماندن اسپرم را پس از افزودن اسیداسکوربیک خ
گزارش  با یا و است  متضاد)23(اعالم کرده بودند

Salemاثرات مثبت افزودن اسید همکارانش مبنی بر  و 
خرگوش مغایرت ) سمن(مایع منی  اسکوربیک بر

 مقایسه  درEتحقیق حاضر افزودن ویتامین  در. )25(دارد
پارامترهای اسپرم  بر داری را ی افزایش معن Cبا ویتامین
تواند به این علت باشد  له میأ این مسدهد که نشان می
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 تواند از می  وباشد میچربی   محلول درEکه ویتامین 
بیشتری  نتیجه تاثیر مستقیم و در و کند اسپرم عبور غشا
 Cویتامین  مقایسه با های آزاد در لحذف رادیکا را در

تری نسبت به  نفوذپذیری کم آب است و که محلول در
  .)22،25(دهد دارد نشان می اغش از عبور  درEویتامین 

مجموع حفظ پارامترهای اسپرم پس از مراحل  در
  برمیزان موفقیت لقاح موثراست ازبه طور قطعیانجماد 

طرفی بقای اسپرم وپارامترهای آن پس از انجماد به 
ط کشت ـر محیـه عناصــددی از جملـفاکتورهای متع

ردن ـک انداردـر استـای این امـراست در. ی داردـگـبست
م ـط اپتیمـرایـش ادـایج ی وـایشگاهـشت آزمـط کـمحی
 لذا ؛ظ پارامترهای اسپرم مهمترین مساله استـرای حفـب

جهت ایجاد  در مواد مکمل را رسد تا می ضروری به نظر

شرایط مناسب برای حفظ پارامترهای اسپرم پس از 
زایش ــه افـه بـتوج با رـق حاضـتحقی در. یافت ادـانجم
تحرک خطی اسپرم   میزان زنده ماندن ودرصد دار یمعن

افزایش  له درأاهمیت این مس  وEافزودن ویتامین  پس از
پارامترهای اسپرم  بر را توان اثرات منفی انجماد لقاح می

چندکه دراین زمینه به تحقیقات بیشتری  کاهش داد هر
  .است نیاز

  

  اریزسپاسگ
 یم پژوهشنویسندگان مقاله بدینوسیله ازمعاونت محتر

حمایت مالی  دانشگاه علوم پزشکی تهران از تصویب و
اعالم  قدردانی را و تحقیقاتی فوق مراتب تشکر طرح
 .دارد می
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