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چکیده
انجماد اسپرم بهعنوان روشی موثر در جلوگیری از انقراض نسل گونههای در معرض خطر میباشد .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر
حفاظتی دی متیل سولفوکساید و اتیلن گیلکول در غلظتهای مختلف و تاثیر نسبتهای مختلف رقیقسازی روی درصد و زمان تحرک اسپرمها
پس از انجمادزدایی بود .برای این کار دی متیل سولفوکساید و اتیلن گیلکول هر کدام درغلظتهای  10 ،5و  20درصد به رقیقکننده اضافه
شدند .سپس رقیقکننده با نسبتهای  1:2 ،1:1 ،1:0/5و  1:5با اسپرم مخلوط شده و سپس اسپرم منجمد شد .در این تحقیق از اسپرم  4مولد
نر ازون برون استفاده شد .اسپرمهای منجمد شده بعد از 20و  40روز از حالت انجماد خارج شدند .نتایج بهدست آمده از آزمایش نشان داد که در
بین تیمارهای مختلف رقیقسازی همراه با غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید و اتیلن گلیکول روی طول دوره تحرک و درصد تحـرک
اسپـرم ازونبرون پس از  20و  40روز انجماد اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P>0/05باالترین طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرمهای
انجمادزدایی شده بعد از  20و  40روز انجماد ،در اسپرمی که دارای دی متیل سولفوکساید  10درصد و نسبت رقیقسازی  1:1بود مشاهده شد
(بهترتیب ثانیه  253/00±24/81و درصد 36/51±3/20؛ ثانیه  234/36±23/70و درصد .)27/54±2/12
کلمات کلیدی :ازون برون ،دی متیل سولفوکساید ،اتیلن گیلکول ،تحرک اسپرم
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مقدمه
دریای خزر یکی از مهمترین حوضههای آبی است که  90درصد
تولید ماهیان خاویاری جهان را بهخود اختصاص میدهد ( Galliو
همکاران )2006 ،این دریا همراه با رودخانههای منتهی به آن محل
زیست  6گونه از ماهیان خاویاری است که یکی از گونههای با ارزش
آن ماهی ازونبرون ( )Acipenser stellatusمیباشد (.)1997 ،Findeis
اما متاسفانه مدتی است که ذخایر با ارزش ماهیان خاویاری دریای
خزر ازجمله ازون برون رو به کاهش است ( .)1997 ،Findeisدر حال
حاضر ذخایر ماهیان ازونبرون در دریای خزر از دو طریق تکثیر طبیعی
و تکثیر مصنوعی بازسازی میشود ( Liuو همکاران .)2006 ،براساس
تحقیقات انجام شده بهطور تخمینی حدود  30/1درصد صید ازون
برون ،حاصل تکثیر مصنوعی ،در کارگاههای تکثیر و پرورش میباشد
( .)1983 ،Stossجهت حفظ و احیاء ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری،
هر ساله میلیونها قطعه بچهماهی به رودخانههای منتهی به دریا
رهاسازی میشود ( Liuو همکاران .)2006 ،تولید بچهماهیان طی
عملیات تکثیر مصنوعی در مراکز تکثیر و پرورش تاسماهیان انجام
میگیرد .در هنگام تکثیر وجود همزمان مولد نر و ماده رسیده امری
ضروری محسوب میشود ،اما در برخی موارد بهویژه در اواخر فصل
تکثیر و بهدلیل کمبود مولدین نر مناسب و یا بهعلت تاخیر در رسیدگی
جنسی مولدین ماده عملیات تکثیر با مشکالتی مواجه میشود
( Harvathو همکاران .)2005 ،تکنیک انجماد اسپرم یکی از روشهای
حفاظت و نگهداری از اسپرم برای مدت زمان طوالنی محسوب میشود
( Lahnsteinerو همکاران .)2004 ،انجماد موفقیتآمیز با روشهای
ساده و در اختیار بودن اسپرم در تمام طول سال برای مراکز تکثیر و
پرورش ماهیان میتواند نقش مهمی در توسعه فناوری انجماد اسپرم
داشته باشد ( .)1995 ،Ranaهمچنین انجماد اسپرم سهولت جابهجایی
در مراکز تکثیر ،ساده کردن عملیات بهگزینی و جبران کمبود مولدین
یا تخم لقاح یافته در شرایط خاص را بهدنبال دارد (.)1997 ،Findeis
مهمترین اصل در فرآیند انجماد ،کاهش آسیب در اثر تشکیل بلورهای
یخ داخل سلولی است که با سرد کردن آهسته و خروج آب داخل سلولی
تا حد مناسب ،قبل از سرد کردن یا طی آن انجام میشود ( Billardو
همکاران .)1997 ،محلول رقیقکننده برای افزایش زمان نگهداری اسپرم
ماهیان در نگهداری بلندمدت و برای بهبود تکثیر مصنوعی مورد
استفاده قرار میگیرد ( Chulhongو  .)2005 ،Chapmanمدت زمان
تحرک اسپرم و درصد سلولهای متحرک با توجه به گونه ماهی ،دما،
ترکیب رقیقکننده و همچنین نسبت رقیقسازی متفاوت است (Alavi
و همکاران .)2002 ،در فرایند انجماد اسپرم از افزودنیهای مهم رقیق
کننده ،مواد محافظ سرمایی است که شامل دو نوع محافظت کننده
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نفوذپذیر و محافظت کننده نفوذناپذیر میباشد .دیمتیل سولفوکساید،
متانول و اتیلن گلیکول رایجترین مواد محافظتکننده نفوذپذیر میباشد
( Billardو همکاران .)2004 ،در سالهای اخیر تحقیقات زیادی روی
کاربرد انواع مواد محافظ سرمایی در انجماد اسپرم ماهیان بهعمل آمده
است ،اما در نحوه کاربرد این مواد و غلظت مناسب آن در روند انجماد
اسپرم ماهیان خاویاری اتفاق نظری وجود نداشته است .از اینرو مطالعه
بیشتر برای بررسی حیات اسپرم در شرایط انجماد و اثر مواد محافظ
سرمایی در غلظتهای مختلف و همچنین تاثیر نسبت رقیقسازی روی
مدت زمان تحرک و درصد تحرک اسپرم برای تثبیت روش مناسب در
روند انجماد اسپرم ماهیان خاویاری ضروری بهنظر میرسد .از اینرو
تحقیقی با هدف تعیین بهترین ماده محافظ سرمایی نفوذپذیر ،مناسبترین
غلظت ماده محافظ سرمایی و همچنین بهترین نسبت رقیقسازی برای
انجماد اسپرم ازونبرون انجام شده است.

مواد و روشها
زمان و مکان انجام تحقیق :نمونههای اسپرم  4مولد نر ازون
برون از مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی در
اوایل فروردین ماه سال  1391جمعآوری شد .اسپرمگیری از مولدین
ازون برون ،بعد از انتخاب نر رسیده با وارد کردن چند ضربه به سر
ماهی برای بیهوش کردن انجام شد .برای اسپرمگیری از مولدین ،از
سرنگ 50میلیلیتری متصل به تیوپ پالستیکی استفاده شد اسپرمهای
آلوده به مواد دفعی و یا خون مورد آزمایش قرار نگرفتند ( Linhartو
همکاران .)1995 ،اسپرمهای مورد نیاز برای آزمایش در داخل سرنگهای
 5سیسی قرار داده شد و بهوسیله فالسک محتوی یخ ،بالفاصله به
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای
انجام آزمایشات انتقال داده شد ( Cossonو همکاران.)2000 ،
.

ارزیابی کیفی اسپرم :کیفیت اسپرم ،براساس طول دوره تحرک
و درصد تحرک اسپرمهای متحرک ارزیابی شد .برای شروع حرکت،
اسپرمها با محلول فعالکننده به نسبت  1:200رقیق شد (،Billard
 ) 2001و پارامترهای حرکتی اسپرم بالفاصله (با تاخیر کمتر از 7
ثانیه) بعد از شروع فعالیت اسپرم تا زمانیکه  100درصد اسپرمها
غیرمتحرک شدند فیلمبرداری گردید .در ادامه با استفاده از نرمافزار
پریمیر ( )Adobe premeierهر ثانیه حرکتی اسپرم در فاصله زمانی
بین  10-20ثانیه اول بعد از فعالسازی به  12فریم (اسالید) تبدیل
شده و موقعیت  10اسپرم بهصورت تصادفی در فرمهای گرفته شده
انتخاب شده و با مقایسه فرمهای بعدی میزان درصد اسپرم متحرک
بهدست آورده شد .مدت زمان حرکت اسپرم ،از لحظه فعال شدن تا
زمانیکه همه اسپرمها از حرکت باز میایستند اندازهگیری
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شد ( Turnerو  .)2002 ،Montgomerieدراین آزمایش از محلول
فعالکننده ( )Activation solutionاسپرم ( 3/5میلیمول کلریدسدیم،
 12میلیمول تریس اسیدی) استفاده شد ( Dzubaو همکاران.)1999 ،
همه آزمایشات در سه تکرار انجام گرفت .بهمنظور اجتناب از خطای
آزمایشی ،همه اندازهگیریها توسط یک مشاهدهکننده انجام شد.
اضافه کردن رقیقکننده و مواد محافظ سرمایی به اسپرم:
در این آزمایش از رقیقکننده ( 30میلیمول تریس 23/4 ،میلیمول
ساکارز 0/25 ،میلیمول کلریدپتاسیم) استفاده شد ( Glogowskiو
همکاران )2002 ،و همچنین از دیمتیل سولفوکساید و اتیلن گیلکول
بهعنوان مواد محافظ سرمایی نفوذپذیر استفاده گردید که هر کدام
درغلظتهای  10 ،5و  20درصد ( Liuو همکاران )2006 ،به رقیق
کننده اضافه شدند و سپس رقیقکننده با اسپرم در نسبتهای ،1:0/5
 1:2 ،1:1و  Liu( 1:5و همکاران2006 ،؛  Linhartو همکاران)2006 ،
مخلوط شد .سپس اسپرمهای رقیقشده در پایوتهای  0/25میلی-
لیتری ذخیره شدند.
روش انجماد :مراحل انجماد اسپرم بهروش دستی در آزمایشگاه
انجام شد ،برای این منظور از جعبه استایروفوم پر شده از ازت مایع
استفاده شد .بدینترتیب که پایوتها در  3سانتیمتری باالی سطح
ازت مایع بهمدت  5دقیقه قرار داده شد و سپس در داخل ازت مایع
قرار گرفتند ( Harvathو همکاران .)2005 ،سرانجام پایوتها برای
نگهداری طوالنی مدت در مخزن ازت مایع نگهداری شدند.
انجمادزدایی :برای بررسی کیفیت اسپرمهای انجمادزدایی شده
در آزمایش ،اسپرمهای منجمد بعد از  20و  40روز از حالت انجماد
خارج شدند .برای این کار پایوتهای حاوی اسپرم منجمد را از تانک
ازت مایع با برودت  -196درجه سانتیگراد خارج نموده و بهمدت 5
ثانیه در آب گرم  40درجه سانتیگراد گذاشته شد تا بهحالت مایع
درآید .سپس درصد تحرک و مدت زمان تحرک اسپرمهای انجمادزدایی
شده زیر میکروسکوپ بررسی گردید .برای شروع حرکت اسپرمهای
انجمادزدایی شده نیز از ماده فعالکننده اسپرم ( 3/5میلیمول کلرید
سدیم 12 ،میلیمول تریس اسیدی) استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری :دادههای بهدست آمده در ارتباط با مدت
زمان حرکت و درصد حرکت اسپرمهای انجمادزدایی شده در غلظتهای
مختلف مواد سرمایی (دیمتیلسولفوکساید و اتیلنگیلکول) و نسبتهای
مختلف رقیقسازی توسط آنالیز واریانس یکطرفه ( One- way ANOVA
 )analysisمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج
خصوصیات نرهای انتخاب شده برای انجام آزمایش (جدول :)1
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جدول  :1خصوصیات نرهای انتخاب شده برای انجام آزمایش
ماهی
1
2
3
4

وزن بدن
(گرم)
15
18
20
19

طول کل
(سانتیمتر)
144
143
155
166

مدت زمان تحرک
اسپرم (ثانبه)
342/24± 14/24a
330/11± 17/70a
340/67± 12/94a
325/62± 20/42a

درصد تحرک اسپرم
()%
80/64± 2/84a
85/41± 2/70a
82/20± 3/35a
80/42± 2/20a

تاثیر نسبتهای مختلف رقیقکننده همراه با غلظتهای
مختلف دیمتیل سولفوکساید و اتیلنگلیکول روی پارامترهای
حرکتی اسپرم ازون برون ،پس از  20روز انجماد :همانگونه که
در جدول  2مشاهده میشود ،اثر نسبتهای مختلف رقیقسازی همراه
با غلظتهای مختلف دیمتیل سولفوکساید و اتیلن گلیکول روی طول
دوره تحرک و درصد تحرک اسپرمهای ازون برون پس از  20روز
انجماد ،معنیدار است ( .)P>0/05به گونهای که باالترین طول دوره
تحرک و درصد تحرک اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون بعد از 20
روز انجماد ،در اسپرمی که حاوی دی متیل سولفوکساید با غلظت 10
درصد و با نسبت 1:1رقیق شده بود مشاهده شد .همچنین کمترین
طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم انجمادزدایی شده پس از 20
روز انجماد در اسپرمی که دارای اتیلن گلیکول با غلظت  20درصد و
با نسبت 1:5رقیق شده بود مشاهده شد (جدول  .)2همچنین مشاهده
شد ،در تمام غلظتهای دی متیل سولفوکساید و اتیلن گلیکول مدت
زمان تحرک و درصد تحرک اسپرمهای انجمادزدایی شده در نسبت
 1:1از همه باالتر بود و با افزایش و کاهش نسبت رقیقسازی طول
دوره تحرک و درصد تحرک اسپرمها کاهش یافت.
تاثیر نسبتهای مختلف رقیق کننده همراه با غلظتهای
مختلف دیمتیل سولفوکساید و اتیلنگلیکول روی پارامترهای
حرکتی اسپرم ازون برون ،پس از  40روز انجماد :همانگونه که
در جدول  3مشاهده میشود ،اثر نسبتهای مختلف رقیقسازی همراه
با غلظتهای مختلف دیمتیل سولفوکساید و اتیلن گلیکول روی طول
دوره تحرک و درصد تحرک اسپرمهای ازون برون پس از  40روز
انجماد ،معنی دار است ( .)P>0/05به گونهای که باالترین طول دوره
تحرک و درصد تحرک اسپرم انجمادزدایی شده ازونبرون بعد از  40روز
انجماد ،در اسپرمی که حاوی دی متیل سولفوکساید با غلظت  10درصد
و بـا نسبت 1 : 1رقیق شده بود مشاهده شد .همچنین کمترین طول
دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم انجمادزدایی شده پس از  40روز
انجماد در اسپرمی مشاهده شد که دارای اتیلن گلیکول با غلظت 5
درصد و با نسبت 1 :5رقیق شده بود (جدول  .)3همچنین مشاهده شد،
در تمام غلظتهای دی متیل سولفوکساید و اتیلن گلیکول مدت زمان
تحرک و درصد تحرک اسپرمهای انجمادزدایی شده در نسبت  1:1از
همه باالتر و با افزایش و کاهش نسبت رقیقسازی طول دوره تحرک
و درصد تحرک اسپرمها کاهش مییافت.
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جدول  :2تاثیر نسبتهای مختلف رقیقسازی همراه با غلظتهای مختلف دیمتیل سولفوکساید و اتیلنگلیکول روی پارامترهای حرکتی اسپرم ازون برون پس از  20روز انجماد
درصد حرکت
مدت زمان حرکت
نسبتهای رقیقسازی
غلظت
ماده محافظ سرمایی
تیمار
()%
(ثانیه)
(رقیقکننده :اسپرم)
()%
bc
ab
30/00± 2/60
240/67± 24/29
1 : 0/5
1
35/40± 3/51a
251/33± 16/50a
1:1
5
دی متیل سولفوکساید
2
25/00± 2/90cde
222/33± 21/58abc
1:2
3
23/50± 2/87ef
188/67± 21/50cde
1:5
4
20/36± 2/10fg
191/24± 19/10cde
1 : 0/5
5
23/54± 3/04ef
208/54± 21/62bcd
1:1
5
اتیلن گلیکول
6
18/00± 2/10g
170/72± 23/42efg
1:2
7
16/23± 2/87g
144/20± 22/34h
1:5
8
ef
33/45± 2/42
237/67± 23/80ab
1 : 0/5
9
36/51± 3/20a
253/00± 24/81a
1:1
10
دی متیل سولفوکساید
10
28/34± 2/86cde
220/67± 22/30abc
1:2
11
25/00± 2/24cde
200/33± 18/21bcd
1:5
12
24/33± 3/35def
194/43± 23/54cde
1 : 0/5
13
29/28± 2/36bcd
220/00± 21/62abc
1:1
10
اتیلن گلیکول
14
17/28± 1/97g
190/28± 22/55cde
1:2
15
16/00± 2/10g
150/47± 19/24gh
1:5
16
27/30± 3/08cde
229/67± 20/48abc
1 : 0/5
17
33/80± 3/10ab
252/58± 22/07a
1:1
20
دی متیل سولفوکساید
18
cde
25/00± 2/50
217/67± 20/51abc
1:2
19
20/48± 2/21fg
176/58± 19/63def
1:5
20
17/40± 2/24g
200/54± 20/59bcd
1 : 0/5
21
24/57± 2/28def
209/47± 23/21 bcd
1:1
20
اتیلن گلیکول
22
16/24± 3/37g
160/26± 22/47fgh
1:2
23
15/31± 2/95g
143/24± 18/86h
1:5
24
حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیداری در سطح  0/05میباشد .دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.
جدول :3تاثیر نسبتهای مختلف رقیقسازی همراه با غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید و اتیلن گلیکول روی پارامترهای حرکتی اسپرم ازون برون پس از  40روز انجماد
درصد حرکت
مدت زمان حرکت
نسبتهای رقیقسازی
غلظت
ماده محافظ سرمایی
تیمار
()%
(ثانیه)
(رقیقکننده :اسپرم)
()%
bc
abc
20/20± 2/15
192/67± 22/29
1 : 0/5
1
23/40± 2/21abc
212/00± 21/30ab
1:1
5
دی متیل سولفوکساید
2
22/00± 2/90bc
200/67± 19/58abc
1:2
3
14/33± 2/52def
130/67± 21/50ghi
1:5
4
15/54± 3/27de
140/28± 22/12fgh
1 : 0/5
5
18/35± 2/92cde
179/14± 21/24bcd
1:1
5
اتیلن گلیکول
6
16/00± 2/10cde
158/67± 21/07def
1:2
7
11/38± 2/94f
100/54± 19/84i
1:5
8
bc
22/00± 3/12
197/67± 22/80abc
1 : 0/5
9
27/54± 2/12a
234/36± 23/70a
1:1
10
دی متیل سولفوکساید
10
24/42± 2/40ab
200/67± 21/30abc
1:2
11
17/00± 2/97cde
156/00± 20/21efg
1:5
12
18/51± 3/12cde
164/29± 20/73cde
1 : 0/5
13
22/37± 3/51bc
205/19± 23/54abc
1:1
10
اتیلن گلیکول
14
16/48± 2/94cde
148/38± 22/30fgh
1:2
15
15/28± 2/27de
120/42± 21/27hi
1:5
16
19/60± 2/08bcd
196/67± 22/48abc
1 : 0/5
17
23/30± 3/82abc
214/67± 23/07ab
1:1
20
دی متیل سولفوکساید
18
bc
22/20± 2/58
198/33± 25/51abc
1:2
19
11/85± 2/02ef
120/14± 21/41hi
1:5
20
13/50± 2/10ef
155/74± 20/27efg
1 : 0/5
21
19/33± 1/37bcd
180/64± 23/18bcd
1:1
20
اتیلن گلیکول
22
16/85± 2/90cde
155/67± 24/34efg
1:2
23
12/40± 1/94ef
107/54± 19/84i
1:5
24
حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیداری در سطح  0/05میباشد .دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.

200

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
برای انجماد اسپرم مطالعات باید بر روی تعدادی از پایههای
کلیدی از اصول انجماد شامل مطالعه روی اسپرم تازه ،رقیقسازی با
مواد رقیقکننده (شامل مواد محافظ سرما و افزودنیها) و نسبت رقیق
سازی صورت پذیرد ( .)2001 ،Billardصدمات بیوشیمیایی و فیزیکی
وارد بر سلولهای در حال یخزدن مثل آبگیری نمودن و تغییرات PH
ازجمله مهمترین صدمات وارده بر سلول طی مراحل انجماد میباشند
( Liuو همکاران .)2006 ،این اثرات مخرب را میتوان بـا افزودن مواد
محافظ سرما تا حدی کاهش داد ( Lahnsteinerو همکاران .)2004 ،با
توجه به نتایج بهدست آمده در آزمایش مشخص شد که نسبتهای
مختلف رقیقسازی تاثیر معنیداری روی طول دوره تحرک و درصد
تحرک اسپرمهای انجمادزدایی شده دارد (.)P>0/05همچنین مشخص
شد که بهترین نسبت رقیقسازی برای انجماد اسپرم ازونبرون ،نسبت
رقیقسازی  1:1است و نسبتهای دیگر رقیقسازی باعث افزایش افت
کیفیت اسپرمهای منجمد شده میشود .شالویی ( )1386به بررسی
اثر رقیقکنندهها در نسبتهای مختلف بر روی ماهی شیب ( Acipenser
 )nudiventrisپرداخت ،که با نتایج این آزمایش همخوانی داشت.
بطوریکه بهترین تیمار از نظر مدت زمان حرکت و درصد حرکت در
ماهی شیب مربوط به نسبت رقیق سازی  1:1بود .رقیق سازی اسپرم
باعث کاهش تراکم اسپرم شده و اکسیژن را برای اسپرماتوزوآ فراهم
میکند ( Mansourو همکاران .)2004 ،در نسبتهای زیاد رقیقسازی
بهدلیل اینکه پالسمای منی تاثیر حفاظتی خود را از دست میدهد،
حیات اسپرم کاهش مییابد ( Mansourو همکاران .)2004 ،دلیل کم
بودن طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم در نسبتهای کم رقیق
سازی را میتوان بهخاطر کمبود ماده رقیقکننده دانست که با توجه
به فوایدی که رقیقکننده برای اسپرم منجمد شده دارد (تامین مواد
مغذی مورد نیاز اسپرم ،محافظت اسپرم از شوک حرارتی و  ،)...کم
بودن ماده رقیقکننده باعث افزایش آسیبپذیری اسپرمها در طول
مدت انجماد میشود و در نتیجه باعث کاهش کیفیت اسپرمهای
انجمادزدایی شده میشود ( Liuو همکاران .)2006 ،تحقیقات نشان
میدهد که نسبت رقیقسازی در مدت زمان تحرک و درصد تحرک
اسپرم موثر است ،البته این نتایج در تمام ماهیان یکسان نیست بهطوریکه
در ماهی توربوت افزایش نسبت رقیقسازی در مدت زمان تحرک و
درصد تحرک اسپرم تاثیر خاصی ندارد ( Alaviو همکاران.)2002 ،
کیفیت اولیه اسپرم در موفقیت انجماد نقش اساسی دارد که این کیفیت
به عوامل مختلفی بستگی دارد ازجمله شرایط زیستمحیطی ماهیان نر
از قبیل دما و کیفیت غذا طی مرحله گامتوژنز که بر ترکیب و ساختار
غشاء اسپرم مؤثر خواهد بود ( Aasو همکاران .)1991 ،با توجه به نتایج

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

بهدست آمده ،در مجموع مدت زمان تحرک و درصد تحرک اسپرمهای
انجمادزدایی شده نسبت به اسپرمهای تازه استحصال شده بهطور قابل
مشهودی کمتر بود .نتایج بهدست آمده بیانکننده یک روند کاهشی
است که نشان میدهد افزایش زمان نگهداری اسپرمهای منجمد شده
بر روی کیفیت آنها از  20روز تا  40روز تاثیر منفی دارد .در فرآیند
نگهداری اسپرم در دماهای پایین ( -196درجه سانتیگراد) بایستی
شرایطی ایجاد شود تا سلولهای اسپرم قادر باشند شرایط سخت انجماد
را تحمل کنند .در این برودت آب به شکل کریستال درآمده و هیچ
واکنش وابسته به حرارت در این سیستم آبی انجامپذیر نیست و
اسپرمها میتوانند قدرت حیاتی خود را تا مدت طوالنی حفظ کنند
( Liuو همکاران .)2006 ،در واقع ،برای اینکه اسپرمها بتوانند در
حالت انجماد زنده بمانند ،بایستی مقداری از آب خود را از دست بدهند.
این عمل با افزودن مواد محافظ سرمایی انجام میپذیرد ( Harvathو
همکاران .)2005 ،در مرحله انجمادزدایی تشکیل مجدد کریستال یخ
داخل سلول ممکن است باعث تخریب سلولهای اسپرم شود (Glogowski
و همکاران .)2002 ،تشکیل مجدد کریستال یخ ،بستگی به سرعت
ذوب دارد .اگر ذوب بهآرامی انجام شود این فرصت به سلول داده میشود
که آب باقیمانده هنگام عبور سلول از نقطه انجماد به کریستال تبدیل
شود ( Lahnsteinerو همکاران .)2004 ،اگر سرعت ذوب زیاد باشد،
از شکلگیری کریستال یخ جلوگیری خواهد کرد ( Harvathو همکاران،
 .)2005بر همین اساس در آزمایش انجام شده سعی شد تا انجماد
زدایی اسپرم سریع صورت گیرد .در این تحقیق ،دیمتیل سولفوکساید
به عنوان بهترین ماده محافظ سرمایی نفوذپذیر برای انجماد اسپرم
ازونبرون مشخص گردید و این نتیجه مشابه بود با نتایج بهدست آمده
توسط  Glogowskiو همکاران ( )2002که دیمتیل سولفوکساید 10
درصد را برای انجماد اسپرم تاسماهیان سیبری ()Acipenser baeri
مناسب اعالم کردند .با مطالعه  Linhartو همکاران ( )2006بر روی
انجماد اسپرم ماهی پارو پوزه ( ،)Polyodon spathulaاین گروه دی
متیل سولفوکساید  8درصد را برای نگهداری اسپرم مفید گزارش
کردند .برخالف نتایج بهدست آمده در این تحقیق که دیمتیل
سولفوکساید ،بهعنوان بهترین ماده محافظ سرمایی برای انجماد اسپرم
ازونبرون مشخص شد Liu ،و همکاران ( ،)2006اتیلنگلیکول با غلظت
 12درصد را بهعنوان بهترین ماده محافظ سرمایی در انجماد اسپرم
تاسماهی چینی ( )Acipenser sinensisعنوان کردند .همچنین
 Lahnsteinerو همکاران ( )2004در مطالعاتی که بر روی انجماد اسپرم
ماهی استرلیاد ( )Acipenser ruthenusانجام دادند ،بیشترین
درصد تحرک را با متانول  10درصد ( )80± 7/4 %اعالم کردند .علت
اختالف در تعیین مناسبترین نوع ماده محافظ سرمایی و غلظت
مناسب مواد محافظ سرما در نتایج ذکر شده با نتایج بهدست آمده در
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 اختالف در محلولهای،این تحقیق را میتوان نوع گونه انتخاب شده
رقیقکننده بهکار برده شده و همچنین ویژگیهای خاص مایع منی
.این گونهها عنوان کرد
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