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Objective: The aim of this study was to examine the efficiency of HA-binding test
and sperm gradient processing method for the selection of sperm with normal protamine, intact DNA and normal morphology.
Materials and Methods: The study was conducted on 29 patients undergoing ICSI.
Semen analysis was carried out according to WHO criteria. Semen samples were
divided into three equal portions. One portion was left untreated (control), the second portion was used for HA-binding (HA: Hyaluronic acid) and the third portion
underwent PureSperm gradient processing. Then, the three portions were evaluated to examine protamine deficiency (Chromomycin A3 staining), sperm morphology (Papanicolaou staining) and DNA integrity (Sperm Chromatin Dispersion Test).
Coefficients of correlation and student t-test were carried out using SPSS 11.5 and
P-value lower than 0.05 was considered as significant.
Results: The mean number of sperm abnormality, protamin deficiency, and DNA
fragmentation in HA binding and sperm gradient processing groups were significantly decreased as compared to the control group (p<0.05). In addition, sperm gradient
processing was superior to HA-binding method in the selection of sperm with normal
protamine, intact DNA and normal morphology.
Conclusion: Both HA-binding and sperm gradient processing methods were effective in the selection of sperm with better quality in terms of normal morphology, normal protamine content and DNA integrity. However, sperm gradient processing was
superior to HA-binding method in the selection of normal sperm.
Keywords: HA-binding Assay, Semen Processing, Protamine Deficiency, Sperm
Morphology, DNA Fragmentation
Yakhteh Medical Journal, Vol 9, No 4, Winter 2008, Pages: 226- 231

226

Yakhteh Medical Journal, Vol 9, No 4, Winter 2008

226

مقاله اصیل
ارزيابي كارايي آماده سازي اسپرم توسط گراديان پيور اسپرم و تست HA-binding
براي انتخاب اسپرم با پروتامين طبيعي DNA ،سالم و مورفولوژي طبيعي
محمدطاهر تقدسی  ،1M.Sc.مرضيه تواليي  ،2M.Sc.شهناز رضوي  ،1Ph.D.محمد مردانی ،1Ph.D.
: 3 ،2
محمدحسين نصراصفهاني Ph.D.
،

،

،

،

 .1دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،دانشکده پزشکی ،گروه علوم تشريح
 .2پژوهشكده رويان ،گروه جنين شناسي -آندرولوژی
 .3مركز باروري و ناباروري اصفهان

چکیده

 :آدرس مکاتبه :تهران صندوق پستي ،19395 -4644 :پژوهشكده رويان ،گروه جنين شناسي–آندرولوژي
پست الكترونيكEmail: mh_nasr@med.mui.ac.ir :

دريافت مقاله ،85/12/22 :پذيرش مقاله86/6/13 :

* هدف :ارزيابی کارايی دو روش  HA-bindingو گ راديان پيور اسپرم جهت جداسازی اسپرم با پروتامين طبيعي،
 DNAسالم و مورف ولوژي طبيعي
* مواد و روشها :در اين مطالعه  29زوج نابارور م راجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان جهت انجام عمل
 ICSIمورد بررسی ق رار گرفتند .آناليز روتين مايع سيمن طبق معيار  WHOانجام شد .سپس نم ونههاي سيمن به سه
بخش تقسيم شدند :گروه کنترل ،گروه اسپرمهای متصل به اسيد هيالورونيک ) (Hyaluronic acid binding: HAو
گروه اسپرمهای آمادهسازی شده توسط گ راديان پيور اسپرم .سپس بر روی هر يک از گروههای مذکور ،ارزيابي مورف ولوژي
اسپرم (توسط رنگ آميزي پاپانيكوالئو) ،كمبود پروتامين (توسط رنگ آميزي  )CMA3و ف راگمنتاسيون ( DNAبا استفاده
از تست  )SCDانجام گرفت .نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSS11.5آناليز و مقايسه شد.
* يافت هها :نتايج نشان م يدهد درصد اسپرم با مورف ولوژي غيرطبيعي ،كمبود پروتامين و درصد ف راگمنتاسيون DNA
در دو گروه اسپرمهاي متصل به  HAو آماده سازي شده توسط گ راديان پيور اسپرم نسبت به گروه سيمن از لحاظ آماري
كاهش يافته است ( .)p=0/001به عالوه روش آمادهسازي اسپرم توسط گ راديان پيور نسبت به جداسازي اسپرم با مورف ولوژي
و پروتامين طبيعي و  DNAسالم بهتر از روش  HA-bindingعمل كرده است.
* نتيج هگيري :نتايج نشان میدهد که هر دو روش گ راديان پيور و  HA-bindingبه طور معن يداري قادر به جدا
نمودن اسپرم با مورف ولوژي و پروتامين طبيعي و سالمت  DNAم يباشد .اگرچه روش گ راديان پيور اسپرم نسبت به روش
 HA-bindingدر جداسازی اسپرم با كيفيت بهتر ،کارايی بيشتري دارد.
كلي دواژگان :تست  ،HA-bindingآمـادهسازی اسپرم ،کمـبود پـروتـامين ،مورف ولوژی اسپرم ،ف راگمنتاسيون DNA

مقدمه

ام�����روزه ت��زري��ق اس��پ��رم ب��ه داخ����ل س��ي��ت��وپ�لاس��م تخمک
( )Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSIبه عنوان
يک روش مناسب جهت درمان ناباروری مورد استفاده قرار میگيرد
( .)1با وجود اينکه در روش  ،ICSIهمه موانع طبيعی برای لقاح
(ظرفيت پذيری و واکنش آکروزومی) ،پشت سر گذاشته میشود،
اما بلوغ اسپرم و سالمت کروماتين هسته اهميت خاصی دارد و
ميزان موفقيت لقاح به طور عمده وابسته به انتخاب نوع اسپرمی
اس��ت ک��ه ط��ی اي��ن تکنيک جهت ت��زري��ق استفاده م��ی شود
( .)2-4شاخصهاي متعددی جهت ارزيابی بلوغ اسپرم وجود
دارد .کراتين کنياز (کراتين فسفوکيناز) و شوك حرارتي پروتئين A2
) (Heat shock protein A2: HspA2از جمله اين مارکرها
است ( .)6 ،5تحقيقات نشان می دهد فعاليت باالی کراتين کيناز
و کاهش سطح بيان  HspA2با ناباروری در مردان مرتبط است
( .)8 ،7شاخصهاي ديگری نيز جهت ارزيابي بلوغ اسپرم وجود
دارد .از جمله شاخصهاي بلوغ هسته اسپرم حضور هيستون اضافی
يا کمبود پروتامين در هسته اسپرم است که به ترتيب با رنگآميزی
آنيلينبلو و کرومومايسین  A3مشخص میشوند ( .)9مطالعات نشان
می دهد قابليت اتصال اسپرم به اسيدهيالورونيک می تواند يکی از
عاليم بلوغ غشاي پالسمايی اسپرم باشد (.)4
اسيدهيالورونيک يا هيالورونان يک پليمر خطی دي ساکاريدی
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است که در دستگاه تناسلی زن ،کمپلکس کوم ولوس اووفوروس و
مايع سيمن وجود دارد ( .)10 ،8اسپرم زنده توسط پروتيين PH-20
که روی غشاي پالسمايی آن وجود دارد ،به اسيدهيالورونيک متصل
می شود ( .)12 ،11بناب راين اتصال اسپرم به اسيد هيالورونيک در
محيط آزمايشگاه شاخص خ وبی خ واهد بود که م يت واند بلوغ ،قابليت
حيات و سالمت آکروزومی اسپرم را که با باروری مردان م رتبط است،
نشان دهد (.)4
طی اسپرماتوژنز نيز تغيي راتی در گليک وپروتئي نهای سطحی
غشاي پالسمايي اسپرم رخ میدهد که ايجاد رسپتورهايی ب رای اتصال
به منطقه شفاف ( )Zona Pllucida: ZPو اسيدهيالورونيک را
تسهيل م یکند .اين تغيي رات با از دست دادن سيت وپالسم اضافی
و جايگزينی هيستون توسط پروتامين در هسته اسپرم ه مزمان
است (.)14 ،13 ،4
امروزه در م راكز درمان ناباروري پس از آناليز روتين سيمن ،با
توجه به اين كه كيفيت سيمن در اف راد مختلف هتروژن است و
حتي در انزالهاي يك فرد نيز اين هتروژنيته وجود دارد ،مايع سيمن
را جهت جداسازي اسپرمهاي سالم (با تحرك بيشتر و مورف ولوژي
طبيعي) شستشو م يدهند و آم��ادهس��ازي ميكنند كه يكي از
مهمت رين م راحل در تكنيكهاي لقاح آزمايشگاهي است (.)15
روشه��اي مختلفي ب��راي اين منظور وج��ود دارد که م یت وان به
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انتخاب اسپرم با پروتامین و  DNAسالم
،Swim-up

centrifugation

gradient

،Density

 glass wool filtrationاشاره كرد ( ،)15با وجود روشهای
متفاوت آمادهسازی اسپرم ،تكنيك گ راديان پيور اسپرم يكي از
معمولت رين روشهاي مورد استفاده در م راكز درمان ناباروري است
که ت وانايي جداسازي اسپرمهاي طبيعي را دارد و باعث كاهش قابل
مالحظهاي در درصد اسپرمهاي  CMA3+و داراي آسيب DNA
م يشود ( .)16مطالعات اخير ،عالوه بر روشهای مختلف آمادهسازی
اسپرم ،روشه��ای ديگری را پيشنهاد م یکنند که اساس آنها بر
ساختار م ولک ولی و عملکردی اسپرم است ،از جمله ،روش جداسازی
الکتروفورتيک اسپرم ( ،)17روش  )18( Zetaو تست HA-binding
( .)19بناب راين هدف از اين مطالعه ،مقايسه اثر تست HA-binding
و روش گ راديان اسپرم ب رای جداسازی اسپرم با پروتامین طبيعی،
 DNAسالم و مورف ولوژی طبيعی است.

مواد و روشها

در اين مطالعه نم ونههای سيمن از  29زوج نابارور م راجعه کننده
به مرکز باروری و ناباروری اصفهان جهت انجام عمل  ICSIبه دست
آمد .مايع سيمن در روز تخمكگذاري ،پس از  3-4روز پرهيز از
مقاربت آماده شد و با ثبت فرم رضايت بيمار ،نم ونههای سيمن ب رای
انجام اين تحقيق مورد استفاده ق رار گرفت .آناليز روتين مايع سيمن
طبق معيار  ،)20( WHOتوسط ميکروسکوپ نوری انجام شد .الزم
به ذکر است تمامی م واد مصرفی در اين مطالعه به جز م وارد اشاره
شده در متن از شرکت سيگما ( )U.S.Aتهيه شده است.

آمادهسازی اسپرم

نم ونههاي سيمن به سه بخش تقسيم شد .يک بخش آن با
استفاده از گ راديان Pure Sperm (Nidacone, Guthenburg,
) Swedenبا غلظتهای  80: 40ب راي انجام روش  ICSIآماده شد
(تج ربي  )Iو دو بخش ديگر آن ،با محيط Ham’s+FCS%10
شستشو (سانت ريفیوژ 2000دور به مدت  5دقيقه) و به دو گروه تقسيم
شد که عبارتند از گروه اسپرمهای متصل به اسيدهيالورونيک (تج ربي
 )IIکه تست  HA-bindingبر روی آنها انجام گرفت و گروه ديگر
سيمن تحت عن وان گروه کنترل .سپس بر روی هر يک از گروههای
مذکور ،ارزيابي مورف ولوژي اسپرم (توسط رنگآميزي پاپانيكوالئو)
ب��ر اس���اس معيار  ،)20( WHOكمبود پروتامين (توسط
رنگآميزي كرومومايسين  )9( A3و ف راگمنتاسيون  DNAبا استفاده
از تست ) (Sperm Chromatin Dispersion: SCDانجام
گرفت (.)21
تست HA-binding

اب��ت��دا ي��ك ق��ط��ره  40ميکروليتری اسيدهيالورونيک
( )Biocoat Inc; Fort Washington, PAروی سطح
الم گذاشته ،پس از خشک شدن 30 ،ميکروليتر از سوسپانسيون
اسپرم ( 20*106میلیون در هر ميل يليتر) روی آن ق رار داده شد .الم به مدت
 10دقيقه در دمای اتاق ق رار گرفت .سپس سطح الم با محيط مناسب
( )Ham’sبه آرامی شسته شد تا اسپرم نچسبيده به اسيدهيالورونيک
از سطح الم جدا شود .الم مذکور در دمای اتاق ق رار گرفت تا خشک
شود.
ارزيابی كمبود پروتامين (رنگ آميزي كرومومايسين )A3

محلول فيکساتيوکارنوی (متانول و اسيد استيک به نسبت  3به )1
به نسبت مساوي با نم ونه سيمن با غلظت  10ميليون در هر ميل يليتر
به اندازه  100ميکروليتر بر روی المهای آماده شده جهت رنگآميزی،
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گذاشته و در ه وای اتاق ق رار داده شد تا خشک شود .به منظور انجام
رنگآميزي  ،CMA3هر اساليد به مدت  20دقيقه با  100ميكروليتر
از محلول  CMA3رنگآميزي شد (0/25گ��رم بر ميل يليتر در
بافرمك ال وين 7 :ميل يليت راسيد استيك  0/1موالر و  32/9ميل يليتر
از  7H2Oو  Na2HPO4و با غلظت  0/2موالر  pH=7شامل10
ميل يموالر از  )MgCl2سپس اساليدها توسط بافر گليسرول شستشو
و با همين بافر به نسبت مساوی ( )1: 1م ونت شدند و با استفاده از
ميكروسكوپ فلورسنت (BX51, Tokyo, Japan) Olympous
با فيلتر  460-470در همان روز  100اسپرم شمارش شد .درصد
اس��پ��رم ب��ا رن��گ زرد درخ��ش��ان ( )CMA3+و اس��پ��رم ب��ا رنگ
زرد تيره ( )CMA3-با استفاده از نرم اف��زار  Olysiaمحاسبه
شد (.)9
ارزيابی ف راگمنتاسيون DNA

 0/7درص��د از آگ���اروز 1درص���د (ب��ا درج��ه ذوب پايين:
 )low meltingدر دمای  37درجه سانت يگ راد با نم ونه سيمن با
غلظت  5-10ميليون در هر ميل يليتر مخلوط و بر روی المی که
از قبل با آگاروز 0/65درصد پوشيده بود گذاشته شد و با گذاشتن
يک المل بر روی آن ،به مدت  4دقيقه در دمای  4درجه سانت یگ راد
ق رار گرفت .سپس با جدا كردن الملها ،هر الم به صورت افقی در
محلول اسيدکل ريدريک  0/08نرمال به مدت  7دقيقه در دمای اتاق و
در تاريکی ق رار داده شد و به مدت  25دقيقه در محلول  lysingق رار
گرفت .در ادامه به مدت  5دقيقه با آب مقطر شستشو و به ت رتيب
در الکل  90 ،70و 100درصد 2 ،دقيقه دهيدراته شد و بعد از خشک
شدن ،با محلول رنگ  Wrightو  PBSبه نسبت  1: 1رنگآميزی
و بعد از  10دقيقه با آب معم ولی شستشو و توسط ميکروسکوپ
نوری بررسی شد .با استفاده از اين روش میت وان مي زان ف راگمنتاسيون
 DNAرا به صورت  5نوع سلول با توجه به وجود هاله اط راف هسته و
اندازه آن بررسی كرد .درصد اسپرمهای با ف راگمنتاسيون ( DNAهسته
اسپرم با هاله کوچک ،بدون هاله و سلول اسپرم  degradeشده) و
بدون ف راگمنتاسيون ( DNAهسته اسپرم با هاله بزرگ و هاله متوسط)
ارزيابی شد که در مجموع به صورت ( DFIانديکس ف راگمنتاسيون
 )DNAتعيين شد (.)21
آناليز آماری

آناليز دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري ض ريب همبستگي
) Descriptive ،Correlation Coefficientو )t-test
توسط ن��رماف��زار  SPSS11.5انجام گرفت و در صورتی که
 p>0/05بود ،از لحاظ آماری معن یدار محسوب شد.

يافتهها

نتايج حاصل از ارزيابی پارامترهای اسپرمی ،کمبود پروتامين
( )CMA3+و ف راگمنتاسيون  ،(DFI) DNAدر جدول  1مشخص
شده است.
مقايسه ميانگين اسپرم با مورف ولوژی غيرطبيعی ،دارای کمبود
پروتامين ( )CMA3+و ف راگمنتاسيون  DNAدر سه گروه كنترل،
تج ربي  Iو تج ربي  ،IIدر نمودار  ،1نشان داده شده است.
با توجه به اين نمودار ،درصد اسپرمهای با مورف ولوژی غيرطبيعی
در دو گروه تج ربي  Iو تج ربي  IIنسبت به گروه كنترل کاهش
يافته که به ت رتيب در هر دو مورد از لحاظ آماری معن یدار است
( p= 0/001و  .)p= 0/009به ع�لاوه مقايسه ميانگين اسپرم با
مورف ولوژی غيرطبيعی در دو گروه تج ربي  Iو تج ربي  IIنشان
228

تقدسی و همکاران

میدهد از لحاظ آماری دارای اختالف معنیداری است به طوری که
درصد ناهنجاريهای مورف ولوژيک اسپرم در گروه تج ربي Iنسبت به
گروه تج ربي  ،IIدر مقايسه با گروه كنترل کاهش بيشتری يافته است
(.)p<0/01
جدول  :1مشخصات پارامترهاي سيمن اسپرمهاي داراي
كمبود پروتامين و اسپرمهاي داراي ف راگمنتاسيون DNA
در بيماران كانديد ICSI

ناهنجاریهای مورف ولوژيک اسپرم در هر يک از گروههای مذکور نشان
داده شده است .نمودار  2بيانگر رابطه بين مي زان کمبود پروتامين و
مورف ولوژی غيرطبيعی اسپرم در گروه كنترل است که به لحاظ آماری
معن یدار است ( r=0/436و  .)p=0/018همچنين در گروه تج ربي ،II
اين ارتباط معنیدار است ( r=0/538و ( )p=0/012نمودار .)3اما اين
ارتباط همانطور که در نمودار  4مالحظه م یشود ،در گروه تج ربي I
از لحاظ آماری معن یدار نيست ( r=0/201و .)p=0/335
90
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نمودار :1مقايسه ميانگين درصد اسپرمهای با مورفولوژی غيرطبيعی ،کمبود
پروتامين ( )CMA3+و ف راگمنتاسيون  DNAدر سه گروهa, b, c :
)(a&b: Significant, b&c:Significant, a&c: Significant
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نمودار :3رابطه بين درصد اسپرمهای با مورفولوژی غيرطبيعی
و کمبود پروتامين ( )CMA3+در گروه اسپرمهای متصل به اسيد
هيالورونيک ( r=0/538و )p=0/012
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همچنين در نمودار  1مالحظه می شود اختالف ميانگين
اسپرمهای دارای کمبود پروتامين ( )CMA3+در دو گروه تج ربي
 )p=0/001( Iو تج ربي  )p= 0/002( IIبا گروه كنترل ،از لحاظ
آماری معنی دار است .به عالوه ميانگين اسپرمهای دارای کمبود
پروتامين ( )CMA3+در دو گروه تج ربي  Iو تج ربي  IIنيز دارای
اختالف معنی داری است ،به طوری که مي زان کمبود پروتامين در
گروه تج ربي  Iنسبت به گروه تج ربي  ،IIکاهش بيشتری يافته است
( .)p=0/004مقايسه ميانگين درصد اسپرمهای دارای ف راگمنتاسيون
 DNAدر سه گروه مذکور (نمودار )1نيز نشان می دهد درصد
اسپرمهای دارای ف راگمنتاسيون  DNAدر دو گروه تج ربي  Iو تج ربي
 IIنسبت به گروه كنترل کاهش يافته که به ت رتيب در هر دو مورد از
لحاظ آماری معنیدار است ( )p=0/001و ( .)p=0/01همچنين مقايسه
ميانگين اسپرمهای دارای ف راگمنتاسيون  DNAدر دو گروه تج ربي I
و تج ربي  IIنشان میدهد از لحاظ آماری دارای اختالف معنیداری
هستند .به طوری که درصد اسپرمهای دارای ف راگمنتاسيون DNA
در گروه تج ربي  Iنسبت به تج ربي  ،IIکاهش بيشتری يافته است
(.)p=0/01
+
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نمودار :4رابطه بين درصد اسپرمهای با مورفولوژی غيرطبيعی
و کمبود پروتامين ( CMA3+در گروه اسپرمهای آماده سازی شده
توسط گ راديان پيور اسپرم ( r=0/201و )p=0/335

بحث

امروزه به طور معمول آمادهسازی سيمن جهت روش درمانی
 ICSIتوسط تکني کهای گ راديان انجام م یگيرد .با اين وجود،
مطالعات اخير روشه��ای جديد و متفاوتی را جهت انتخاب و
جداسازی اسپرم معرفی کرده که اساس آنها ،بر ساختار م ولک ولی و
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انتخاب اسپرم با پروتامین و  DNAسالم

مشخصات عملکردی اسپرم است .يکی از اين روشها ،تست اتصال
اسپرم به اسيدهيالورونيک به عن وان يک روش جديد جهت انتخاب
اسپرم ب رای درمان  ICSIپيشنهاد شده است ( .)19اما تا کنون ،روش
 HA-bindingبا روشهای گ راديان اسپرم که به صورت معمول
در آمادهسازی اسپرم استفاده م یش وند ،مورد ارزيابی ق رار نگرفته
است .لذا هدف از اين مطالعه ،مقايسه بين تست HA-binding
و روش گ راديان پيور اسپرم است تا مشخص شود که کدام يک از
اين دو روش ،کارايي بيشتری در انتخاب اسپرم جهت درمان ICSI
دارد .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان م يدهد كه درصد اسپرم با
مورف ولوژي غيرطبيعي ،كمبود پروتامين و همچنين ف راگمنتاسيون
 DNAدر تست  HA-bindingو روش گ راديان پيور اسپرم كاهش
م ييابد اما مي زان اين كاهش در روش گ راديان پيور اسپرم بيشتر است
(نمودار.)1
هوزار و همكاران نشان دادند ،اسپرمهاي بالغ كه قابليت اتصال
به اسيدهيالورونيك را دارند ،زائده سيت وپالسميك ندارند و داراي
مورف ولوژي طبيعي و از نظر سالمت  DNAدر سطح بااليي هستند
و آن وپل ویيدي كروموزومي پايي نتري را نشان م يدهند (،22 ،14 ،4
 .)23در اين مطالعه نيز ،کاهش ناهنجاريهاي مورف ولوژيك در
اسپرمهای متصل به اسيدهيالورونيک نسبت به سيمن مشاهده شد
( .)p=0/009از آنجايي كه گي رندههاي اسيدهيالورونيك در مرحله
اسپرميوژنز ايجاد م يشود و هر گ ونه نقصي در روند اسپرميوژنز
ممكن است باعث عدم تكامل بلوغ غشاي پالسمايي اسپرم شود و
همچنين بستهبندي و ت راكم كروماتين اسپرم نيز در اين مرحله اتفاق
م يافتد و عدم ت راكم صحيح کروماتين اسپرم ،ممكن است با تكامل
پروتئي نهاي سطحي غشا پالسمايي اسپرم ه مزمان باشد ،بناب راين
اسپرمهايي كه به اسيدهيالورونيك متصل م يش وند ،نقص كمبود
پروتامين در آنها كمتر خ واهد بود (.)p=0/002
مطالعات نشان م يدهد يكي از علل ف راگمنتاسيون ،DNA
نقص در بستهبندي كروماتين است و كاهش پروتامين در اين مرحله
از اسپرميوژنز م يت واند باعث عدم ت راكم صحيح كروماتين شود و
باعث آسيب  DNAدر مسيرهاي دستگاه تناسلي گردد ( .)24از اين
رو در گروه تج ربي ،IIهم درصد اسپرمهاي داراي كمبود پروتامين و
هم درصد اسپرمهاي داراي ف راگمنتاسيون  DNAكاهش م ييابد كه
با مطالعات قبلي درباره اسيدهيالورونيك توسط هوزار و ك وانسي
مطابقت دارد (.)23 ،22 ،14 ،4
با مشاهده نمودارهای م ربوط به رابطه بين کمبود پروتامين و
ناهنجاريهای مورف ولوژيک اسپرم در سه گروه ،مشخص میشود بين
جايگزينی هيستون توسط پروتامين و شکلگيری سر اسپرم ه مزمانی
وجود دارد که م ربوط به مرحله اسپرميوژنز است .اما اين ارتباط در
نمودار  ،4نشان دهنده کاهش هتروژنيتی کمبود پروتامين نسبت به
مورف ولوژی غيرطبيعی اسپرم پس از آماده سازی اسپرم توسط گ راديان
پيوراسپرم است.
نم ونه سيمن دارای هتروژنيتی بااليي است و عالوه بر تعدادی از
لکوسي تها ،دارای زير مجموعهای از اسپرمهای طبيعی و غيرطبيعی
است که آماده سازی اسپرم يکی از راههای از بين بردن اين هتروژنيتی
است ( .)16در اسپرمهای طبيعی نسبت وزن به حجم بيشتر است لذا
پس از سانت ريفوژ در الي ههای گ راديان پيور اسپرم ،اسپرمهای دارای
ساختار کروماتين طبيعی که مت راک مت رند ،س ريعتر ته نشين م یش وند
2. Foresta C, Rossato M, Garolla A, Ferlin A. Male
infertility and ICSI: are here limits? Hum Reprod.
1996; 11: 2347-2348
3. Connell MO, McClure N, Lewis SEM.
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و احتمال دارد در اين ميان اسپرمهايی نيز وجود داشته باشد که
ساختار کروماتين آنها طبيعی است ولی از نظر شکل ،غيرطبيعی
هستند .به طوری که در نم ونه اسپرمی آمادهسازی شده توسط گ راديان
پيوراسپرم نشان داده شده است مي زان بهبود سالمت هسته بيشتر از
مي زان بهبود مورف ولوژی طبيعی اسپرم است و با نتايج توملي ونسون
مطابقت دارد ( .)25بناب راين میت وان انتظار داشت در نم ونه اسپرمی
آمادهسازی شده توسط گ راديان پيوراسپرم ،بين مورف ولوژی غيرطبيعی
اسپرم و درصد اسپرمهای دارای کمبود پروتامين ارتباط معنیداری
وجود نداشته باشد.
نتايج اين مطالعه نشان میدهد روش گ راديان پيور اسپرم كه به
صورت معمول در م راكز كمك باروري استفاده م يشود ،م يت واند
در جداسازي اسپرم با مورف ولوژي طبيعی و سالمت ،DNA
نسبت به تست  ،HA-bindingبهتر عمل كند .در مطالع هاي كه
توسط ه ونگيي و همكارانش در ارتباط با ت وانايي اتصال اسپرم به
اسيدهيالورونيك و نتايج حاصل از تكنيك  IVFانجام گرفت،
نشان داده شد كه مورف ولوژي اسپرم نسبت به تست ،HA-binding
رابطه معن يداري با نتايج حاصل از  IVFدارد و ارزش تست
 ،HA-bindingدرباره پي شگ ويي وضعيت نتايج حاصل از لقاح
نسبت به آناليز روتين سيمن محدود است ( .)26همچنين در
مطالع هاي كه توسط توملينسون بر روي رابطه بين پارامترهاي اسپرمي
و آسيب  DNAقبل و بعد از روش گ راديان پيوراسپرم انجام گرفت،
نشان داده شد مي زان مورف ولوژي طبيعي اسپرم بعد از آمادهسازي به
مي زان 138درصد بهبود يافته و درصد اسپرمهای دارای سالمت DNA
نيز به طور قابل مالحظهاي پس از آمادهسازي توسط گ راديان پيور
اسپرم كاهش م ييابد ( .)25در حالي که در مطالعه حاضر ،مورف ولوژی
اسپرم به مي زان 124درصد پس از انجام تست  HA-bindingو به
مي زان 167درصد پس از آمادهسازي توسط گ راديان پيوراسپرم بهبود
يافت.

نتيج هگيري

در پايان م يت وان نتيجه گرفت كه تست HA-binding

م يت واند باعث جداسازی اسپرمهاي با كيفيت بهتر شود ولي
روش آمادهسازی توسط گ راديان پيوراسپرم در اين عمل (جداسازی
اسپرمهاي با كيفيت بهتر) ،کارايي بيشتري دارد .اما بايد توجه
داشت اسيدهيالورونيک به طور طبيعی در دستگاه تناسلی م ونث و
کوم ولوس اووفوروس وجود دارد .بناب راين انتظار م يرود اين ماده اث رات
س ويی بر روند لقاح نداشته باشد ( ،)10 ،8در حالی که پيوراسپرم يک
ماده سنتتيک (مصنوعی) است و اندكي نيز خاصيت سمي دارد (.)19
از اين رو تست  HA-bindingو ترکيبی از هر دو روش م یت واند
روش مناسبی جهت انتخاب اسپرم با کيفيت بهتر باشد.
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