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ك متعـدد الزم بـراي واكـنش آكروزومـي          يهاي هيـدروليت    حاوي آنزيم   است و   كالهك مانند  يآكروزوم ساختمان  :مقدمه
ــ. باشــد مــي  ؛ ســطح زوناپلوســيدا رخ دهــدويراكــنش آكروزومــي اســپرم در ايــن اســت كــه  طــور كلــي اهميــت و هب

غـشاء  واند باعـث پـارگي   ت  ذوب مي- روند انجمادسوي ديگراز   .تواند از اين اليه عبور كند      نمياسپرم  صورت   درغيراين
  انجمـاد  بـا اثـر     در رابطـه    موجـود   توجه به اطالعات بسيار كـم        با .دگردآن  باروري  قدرت  كاهش  و در نتيجه    آكروزوم  

  ميـزان آسـيب آكروزومـي    بررسـي   ايـن مطالعـه،   هـدف  ،هاي نابـارور  براي زوجآن و اهميت  آكروزوم  بر  در فاز بخار    
  .باشد مير مردان بارور و نابارور د انجماد در فاز بخاردر خالل 

 سـاعت   48 بعـد از     مرد بـارور     10 و   ر اليگواسپرم  مرد نابارو  20 از   مايع مني  هاي  در اين مطالعه نمونه    :هامواد و روش  
توسط ، )WHO (براساس معيارهاي سازمان بهداشت جهاني ها نمونه بعد از آناليز. آوري شد  جمع از مقاربت، داريدخو

. تقسيم شـدند   µl100   با حجم  به دو بخش  ها    نمونه ،حركت و مورفولوژي  تعداد،  از نظر حجم،    مايع مني   دستگاه آناليزر   
رنـگ شـدند و بخـش دوم         آميزي سه گانه   ها در هر دو گروه براي نشان دادن آكروزوم، با روش رنگ            بخش اول نمونه  

هـا    نتايج حاصل از شمارش اسـپرم      . از نظر آكروزوم مورد بررسي قرار گرفتند       و ذوب   د  انجمادو هفته   ها بعد از     نمونه
   .شد آناليز Paired t-testگروه توسط آميزي سه گانه در هر دو  بعد از رنگانجماد در فاز بخارقبل و بعد از 

در افـراد نابـارور     هـاي زنـده بـا آكـروزوم دسـت نخـورده              درصـد ميـانگين اسـپرم      ، در شرايط قبل از انجمـاد      :نتايج
 6/11±82/1در افراد نابارور به     انجماد در فاز بخار   د كه پس از     بو 37/33±07/4 و در افراد بارور      26±64/3اليگواسپرم  

 .  كاهش يافت87/9±97/2ور به و در افراد بار

به ساختمان آكروزوم صدمه زده و باعث پارگي آكـروزوم          انجماد در فاز بخار   براساس نتايج اين مطالعه      :گيري  نتيجه
 به اين طريق باعث كـاهش بـاروري اسـپرم در افـراد      وگردد و خروج محتويات آنزيمي آكروزوم در غياب اووسيت مي      

  .خواهد شدنابارور و بارور 
 

   .هاي كمك باروري  و روشي، نابارور،ي، اسپرم، باروردر فاز بخارانجماد  ،آكروزوم :گل واژگان
  

يد مثل و لشناسي، مركز تحقيقات بيولوژي و بيوتكنولوژي تو معرفت غفاري نوين، گروه غدد توليد مثل و جنين دكتر :آدرس مكاتبه
  . ، تهران، ايران19835- 177: سينا، اوين، صندوق پستي نازايي، پژوهشكده ابن

  mghaffarin@yahoo.com :پست الكترونيك
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